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DICAS ESTRATÉGICAS – DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DO PARÁ 

DIREITOS HUMANOS 

#DICA 01 – ACESSO À JUSTIÇA. 100 REGRAS DE BRASÍLIA. 
RESOLUÇÕES DA OEA SOBRE DEFENSORIA PÚBLICA E 

ACESSO À JUSTIÇA 

Outro tema muito importante em concurso de Defensoria Pública é o tema do “acesso À justiça”. Acesso 
à justiça é um direito humanos e fundamental, consagrado nos tratados internacionais protetivos de 
direitos humanos, e na Constituição brasileira. 

No âmbito do acesso à justiça, devemos ter atenção especial com as “100 Regras de Brasília”, e com as 
“Resoluções da OEA sobre Defensoria Pública e Acesso à Justiça”.  

As “100 regras de Brasília” é uma declaração internacional elaborada pela Cúpula Judicial 
Iberoamericana, que consolida regras sobre o acesso à justiça por pessoas em  

A Cúpula Judicial Iberoamericana considerou ser necessária a elaboração de regras básicas relativas ao 
acesso à justiça de pessoas que se encontram em condição de vulnerabilidade. 

Assim, em 2008, durante Assembleia realizada em Brasília, o documento foi elaborado, como uma 
declaração de garantia efetiva aos direitos humanos, principalmente pela facilitação do acesso à justiça 
voltado às pessoas em situação de maior vulnerabilidade. 

A finalidade das “100 regras de Brasília” é garantir condições de acesso efetivo à justiça por pessoas em 
condições de vulnerabilidade, sem nenhuma discriminação, direta ou indireta, englobando o conjunto 
de políticas, medidas, facilidades e poios que permitam o pleno reconhecimento de gozo dos direitos 
humanos que são inerentes ante os sistemas judiciais. 

Quanto ao outro ponto de destaque, a Organização dos Estados Americanos (OEA) editou uma série de 
Resoluções abordando o tema do acesso à justiça, e ressaltando a importância da Defensoria Pública 
para a efetivação desse direito. 

Chamo atenção para quatro resoluções: Resolução 2656/201, Resolução 2714/2012, Resolução 
2801/2013, e Resolução 2821/2014. 

Em linhas gerais, as quatro resoluções destacam o papel imprescindível da Defensoria Pública para 
realização do direito de acesso à justiça. Do estudo das resoluções podemos extrair as seguintes ideias 
centrais: 
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 A autonomia e o fortalecimento da Defensoria Pública é uma garantir do acesso à justiça; 

 O acesso à justiça é um direito humano fundamental que, por vezes, constitui o meio de 

restabelecer o exercício de direitos que tenham sido violados; 

 O trabalho dos Defensores Públicos é um aspecto essencial para o fortalecimento do acesso à 

justiça, e para consolidação da democracia; 

 Sem prejuízo da diversidade dos sistemas jurídicos de cada país, é importante destacar a 

independência, autonomia funcional, financeira da Defensoria Pública como parte dos esforços 

dos Estados para garantir um serviço público eficiente. livre de ingerências e controles indevidos 

por parte dos outros poderes do Estado; 

 Os Estados que ainda não têm Defensoria Pública instituída devem considerar a possibilidade de 

cria-la em seus ordenamentos jurídicos; 

 Os Estados devem promover a participação dos Defensores Públicos no Sistema Interamericano 

de Direitos humanos, a gim de que o direito à defesa técnica seja exercido e garantido. 

#DICA 02 – GRUPOS VULNERÁVEIS. LGBTQIA+. OPINIÃO 
CONSULTIVA 24 DA CORTE INTERAMERICANA. 
PRINCÍPIOS DE YOGYAKARTA 

Outro tema sempre presente em provas de Defensoria Pública é a proteção jurídica de grupos 
vulneráveis. Quero destacar aqui dois pontos envolvendo a proteção das pessoas LGBTQIA+: a opinião 
consultiva n. 24 da Corte Interamericana de Direitos Humanos e a Declaração de Princípios de 
Yogyakarta. 

Na Opinião Consultiva n. 24, apresentada pela Costa Rica, a Corte Interamericana debateu se a proteção 
normativa oferecida pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos assegurava o reconhecimento da 
mudança de nome das pessoas, de acordo com a identidade de cada um, e se assegurava o reconhecimento 
de direitos patrimoniais derivados de um vínculo entre pessoas do mesmo sexo. 

A Costa Rica submeteu opinião consultiva à Corte, pedindo que o Tribunal se pronunciasse sobre esses dois 
pontos e, ainda, sobre a compatibilidade da aplicação de um dispositivo do Código Civil nacional às pessoas 
que desejem optar por uma mudança de nome baseada na sua identidade de gênero. 

A Convenção Americana sobre direitos humanos não trata diretamente do tema da identidade de 
gênero e da orientação sexual, mas possui base normativa suficiente para responder aos 
questionamentos feitos, a partir da obrigação de respeitar direitos (art. 1º), do direito de não sofrer 
ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada (art. 11.2.), do direito ao nome (art. 18), e do direito 
à igualdade (art. 24). 
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Respondendo à consulta, a Corte afirmou, em relação à mudança de nome, que a “mudança de nome e, em 
geral, a adequação dos registros públicos e dos documentos de identidade, para que estes sejam conforme a 
identidade de gênero auto percebida, constitui um direito protegido pelos artigos 3°, 7.1, 11.2 e 18 da 
Convenção Americana, em relação com o 1.1 e 24 do mesmo instrumento, pelo que os Estados estão obrigados 
a reconhecer, regular e estabelecer os procedimentos adequados para tais fins”. 

 A Corte afirmou ainda que os Estados devem garantir que as pessoas interessadas na retificação da 
anotação do gênero ou, se este for o caso, às menções do sexo, em mudar seu nome, adequar sua imagem 
nos registros e/ou nos documentos de identidade, em conformidade com a sua identidade de gênero auto 
percebida, possam recorrer a um procedimento ou um trâmite baseado unicamente no consentimento livre 
e informado do requerente, sem exigir requisitos como certificações médicas e/ou psicológicas ou outras que 
possam ser irrazoáveis ou patológicas, e sem exigir a acreditação de operações cirúrgicas e/ou hormonais , 
devendo, de preferência, ser um procedimento administrativo ou cartorial. 

Quanto ao reconhecimento de direitos patrimoniais derivados de um vínculo entre pessoas do mesmo 
sexo, a Corte afirmou que “A Convenção Americana, em virtude do direito à proteção da vida privada e 
familiar (artigo 11.2), assim como o direito à proteção da família (artigo 17), protege o vínculo familiar que 
possa derivar de uma relação de um casal do mesmo sexo”. 

Respondeu também que “O Estado deve reconhecer e garantir todos os direitos que se derivam de um vínculo 
familiar entre pessoas do mesmo sexo”, e que “é necessário que os Estados garantam o acesso a todas as 
figuras já existentes nos ordenamentos jurídicos internos, incluindo o direito ao matrimônio, para assegurar 
a proteção de todos os direitos das famílias formadas por casais do mesmo sexo, sem discriminação com 
respeito às que estão constituídas por casais heterossexuais”. 

Importante salientar que o Supremo Tribunal Federal brasileiro já enfrentou esses temas, e adotou 
entendimento que vai na mesma linha do entendimento adotado pela Corte Interamericana. 

Julgando a ADI 4.275, em 01.03.2018, o STF reconheceu aos transgêneros o direito de promover 
alteração de nome e gênero diretamente no registro civil, sem necessidade de processo judicial, e 
independentemente de cirurgia de transgenitalização, ou de tratamentos hormonais ou patologizantes. 

O Tribunal assentou seu entendimento nos princípios da dignidade da pessoa humana, da 
inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem, bem como no Pacto de São José 
da costa Rica.  

Considerou desnecessário qualquer requisito atinente à maioridade, ou outros que limitem a adequada 
e integral proteção da identidade de gênero autopercebida. Além disso, asseverou que a exigência da 
via jurisdicional constitui limitante incompatível com essa proteção, e que os pedidos podem estar 
baseados unicamente no consentimento livre e informado pelo solicitante, sem a obrigatoriedade de 
comprovar requisitos tais como certificações médicas ou psicológicas, ou outros que possam resultar 
irrazoáveis ou patologizantes. 

Quanto à questão em torno do vínculo entre pessoas do mesmo sexo, o STF, ao julgar, em conjunto, a ADI 
4.277 e a ADPF 132, em 05 de maio de 2011, reconheceu a união homoafetiva como entidade familiar, 
amparada constitucionalmente, lhe sendo aplicáveis as mesmas regras e as mesmas consequências da 
união estável heteroafetiva.  
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Posteriormente, o Conselho Nacional de Justiça, mediante a Resolução 175/2013, dispôs sobre a 
habilitação, celebração de casamento civil, ou de conversão de união estável em casamento, entre 
pessoas de mesmo sexo. Nos termos da resolução, ficou vedado às autoridades competentes a recusa de 
habilitação, celebração de casamento civil ou de conversão de união estável em casamento entre 
pessoas de mesmo sexo. 

A declaração de Princípios de Yogyakarta é um documento elaborado pela comunidade internacional 
que proclama princípios sobre a aplicação da legislação internacional de direitos humanos em relação 
à orientação sexual e identidade de gênero. 

O Direito internacional dos direitos humanos não tem uma Convenção específica tratando do tema da 
orientação sexual e identidade de gênero, mas isso não é fator impeditivo ao reconhecimento de que as 
pessoas que integram o grupo LGBTQIA+ gozam de proteção normativa internacional.  

Mediante a declaração de princípios de Yogyakarta, especialistas no tema procuraram demonstrar que 
é possível extrair essa proteção das convenções gerais já existentes no direito internacional dos direitos 
humanos, como o Pacto Internacional dos direitos civis e políticos. 

Os especialistas concordam que os Princípios de Yogyakarta refletem o estado atual da legislação 
internacional de direitos humanos relativa às questões de orientação sexual e identidade de gênero, e 
reconhecem que os Estados podem ter obrigações adicionais, à medida que a legislação de direitos 
humanos continue a se desenvolver.  

Os Princípios de Yogyakarta devem ser compreendido como normas jurídicas internacionais 
vinculantes, que devem ser cumpridas por todos os Estados.  

 

#DICA 03 – COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE 

Um dos pontos que se deve ter atenção no edital do concurso da Defensoria Pública do Estado do Pará 
é a “Comissão Nacional da Verdade”. 

A Comissão Nacional da Verdade, criada pela Lei 12.528/2011, e efetivamente instalada em 16 de maio 
de 2012, foi instituída com a finalidade de examinar e esclarecer as graves violações de direitos 
humanos praticadas no período de 18 de setembro de 1946 até 5 de outubro de 1988, a fim de efetivar 
o direito à memória e à verdade histórica e promover a reconciliação nacional. 

A Comissão foi composta de forma pluralista, integrada por 7 membros, designados pelo Presidente da 
República, dentre brasileiros, de reconhecida idoneidade e conduta ética, identificados com a defesa da 
democracia e da institucionalidade constitucional, bem como com o respeito aos direitos humanos (art. 
2º da lei). 

Os membros foram designados para mandato com duração até o término dos trabalhos da Comissão 
Nacional da Verdade e a participação na Comissão foi considerada serviço público relevante (art. 2º, §§ 
2º e 3º da lei).  
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A Comissão teve como objetivos (art. 3º da lei):  

I – esclarecer os fatos e as circunstâncias dos casos de graves violações de direitos humanos 
no período de 18 de setembro de 1946 até 5 de outubro de 1988 

II – promover o esclarecimento circunstanciado dos casos de torturas, mortes, 
desaparecimentos forçados, ocultação de cadáveres e sua autoria, ainda que ocorridos no 
exterior;  

III – identificar e tornar públicos as estruturas, os locais, as instituições e as circunstâncias 
relacionados à prática de violações de direitos humanos no período de 18 de setembro de 
1946 até 5 de outubro de 1988 e suas eventuais ramificações nos diversos aparelhos estatais 
e na sociedade;  

IV – encaminhar aos órgãos públicos competentes toda e qualquer informação obtida que 
possa auxiliar na localização e identificação de corpos e restos mortais de desaparecidos 
políticos, nos termos do art. 1o da Lei no 9.140, de 4 de dezembro de 1995;  

V – colaborar com todas as instâncias do poder público para apuração de violação de direitos 
humanos;  

VI – recomendar a adoção de medidas e políticas públicas para prevenir violação de direitos 
humanos, assegurar sua não repetição e promover a efetiva reconciliação nacional; e 

VII – promover, com base nos informes obtidos, a reconstrução da história dos casos de 
graves violações de direitos humanos, bem como colaborar para que seja prestada 
assistência às vítimas de tais violações.  

 

De modo a promover a execução de seus objetivos, a Comissão foi autorizada a (art. 4º da lei):  

I – receber testemunhos, informações, dados e documentos que lhe forem encaminhados 
voluntariamente, assegurada a não identificação do detentor ou depoente, quando 
solicitada;  

II – requisitar informações, dados e documentos de órgãos e entidades do poder público, 
ainda que classificados em qualquer grau de sigilo;  

III – convocar, para entrevistas ou testemunho, pessoas que possam guardar qualquer 
relação com os fatos e circunstâncias examinados;  

IV – determinar a realização de perícias e diligências para coleta ou recuperação de 
informações, documentos e dados;  

V – promover audiências públicas;  
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VI – requisitar proteção aos órgãos públicos para qualquer pessoa que se encontre em 
situação de ameaça em razão de sua colaboração com a Comissão Nacional da Verdade;  

VII – promover parcerias com órgãos e entidades, públicos ou privados, nacionais ou 
internacionais, para o intercâmbio de informações, dados e documentos; e  

VIII – requisitar o auxílio de entidades e órgãos públicos.  

 

Foi estabelecido pela lei que os dados, documentos e informações sigilosos fornecidos à Comissão não 
poderão ser divulgados ou disponibilizados a terceiros, cabendo a seus membros resguardar seu 
sigilo (art. 4º, § 2o). 

Demais, foi previsto também que é dever dos servidores públicos e dos militares colaborar com a 
Comissão Nacional da Verdade (art. 4º, § 3o) e que as atividades da Comissão Nacional da Verdade não 
terão caráter jurisdicional ou persecutório (art. 4º, § 4o). 

Outro ponto que chama atenção é o fato de que a lei estabeleceu que as atividades desenvolvidas pela 
Comissão são públicas, mas permitiu que as atividades fossem mantidas em sigilo quando, a critério 
da própria Comissão, o sigilo seja relevante para o alcance de seus objetivos ou para resguardar a 
intimidade, a vida privada, a honra ou a imagem de pessoas (art. 5º).  

O relatório final da Comissão foi entregue em 10 de dezembro de 2014, e, como já mencionado, com a 
publicação do relatório, a Comissão deve ser considerada extinta, conforme previsão legal (art. 2º, § 2º 
da lei). 

O relatório apresentado pela Comissão está estruturado em três volumes. 

O primeiro volume do relatório enumera as atividades realizadas pela Comissão na busca pela verdade, 
descreve os fatos examinados e apresenta conclusões e recomendações para que os fatos ali descritos 
não voltem a se repetir. Esse volume está estruturado em cinco partes, da seguinte maneira: 

Dentre as recomendações feitas pela Comissão nesse primeiro volume, cabe destacar a recomendação 
de que sejam adotadas medidas institucionais no sentido de afastar a aplicação da lei de Anistia (lei 
6.683/79) e determinar a apuração da responsabilidade jurídica dos agentes públicos que deram causa 
a graves violações de direitos humanos. 

No ponto, vale lembrar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 153, entendeu que a lei de 
anistia não seria incompatível com a constituição brasileira de 1988, mas que, por outro lado, a Corte 
Interamericana de Direito Humanos, ao julgar o caso Julia Gomes Lund (Guerrilha do Araguaia) entendeu 
que a lei seria incompatível com a Convenção Americana sobre direitos humanos e não poderia ser 
aplicada pelo Estado brasileiro. 

Dentre as 434 pessoas relacionadas no relatório encontra-se Vladimir Herzog, que, segundo 
informações divulgadas pelo governo à época, e confirmadas pelo Ministério da Aeronáutica em 1993, 
teria se suicidado por enforcamento em uma das celas do Destacamento de Operações de Informações 
– Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-CODI) do II Exército. 
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De modo diverso, a Comissão Nacional da Verdade concluiu que Vladimir Herzog morreu em 
decorrência de ação perpetrada por agentes do Estado brasileiro, em contexto de sistemáticas 
violações de direitos humanos promovidas pela ditadura militar implantada no país a partir de abril de 
1964, restando desconstruída a versão de suicídio divulgada à época dos fatos e recomendou a 
continuidade das investigações sobre as circunstâncias do caso para a identificação e responsabilização 
dos demais agentes envolvidos. 

Cabe ressaltar que o caso Vladimir Herzog foi submetido à Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos, que também concluiu que o Brasil foi responsável pela morte de Vladimir e recomendou ao 
Estado brasileiro que promova a responsabilidade criminal dos responsáveis pela prisão arbitrária, 
tortura e assassinato dele. 

A Comissão submeteu o caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos, que condenou o Brasil, 
declarando a responsabilidade do Estado brasileiro pela violação de direitos humanos previstos na 
Convenção Americana sobre Direitos Humanos e na Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a 
Tortura em detrimento de Zora, Clarice, André e Ivo Herzog, como consequência da falta de investigação, 
julgamento e punição dos responsáveis pela tortura e assassinato de Vladimir Herzog, cometidos em 
um contexto sistemático e generalizado de ataques à população civil, assim como pela aplicação da Lei 
brasileira de Anistia (lei 6.683/79) e de outros excludentes de responsabilidade proibidos pelo Direito 
Internacional em casos de crimes contra a humanidade. 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

#DICA 01  

Questão: É crime a interrupção da gravidez de feto anencefálico? Vejamos a resposta fornecida 
pelo STF: 

ADPF nº 54 - Ementa: ESTADO - LAICIDADE. O Brasil é uma república laica, surgindo 
absolutamente neutro quanto às religiões. Considerações. FETO ANENCÉFALO - 
INTERRUPÇÃO DA GRAVIDEZ - MULHER - LIBERDADE SEXUAL E REPRODUTIVA - SAÚDE - 
DIGNIDADE - AUTODETERMINAÇÃO - DIREITOS FUNDAMENTAIS - CRIME - INEXISTÊNCIA. 
Mostra-se inconstitucional interpretação de a interrupção da gravidez de feto anencéfalo ser 
conduta tipificada nos artigos 124, 126 e 128, incisos I e II, do Código Penal. 

Atenção! De acordo com o STF, não se trata de aborto, mas sim de antecipação terapêutica do 
parto, nos termos do julgado acima. 

No quadro abaixo, iremos expor outras ações extremamente importantes, envolvendo a interrupção da 
gravidez no primeiro trimestre e o aborto em caso de microcefalia, em que nota-se atuação da 
Associação Nacional dos Defensores Públicos. 

STF, HC n. 124.306 (Primeira Turma) - Considerou atípica a interrupção voluntária da 
gravidez efetivada no primeiro trimestre. Trata-se de um caso individual, sem efeito erga 
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omnes. Como se trata de ação individual, buscou-se o efeito erga omnes por meio da ação 
abaixo! 

 

STF, ADPF n. 442 - ainda pendente de julgamento. Pede que a Corte declare a não recepção 
parcial dos artigos 124 e 126 do Código Penal pela Constituição da República, 
fundamentando que fere direitos fundamentais das mulheres à vida, à liberdade, à 
integridade física e psicológica, à igualdade de gênero, à autonomia, à saúde e ao 
planejamento familiar). 

 

STF, ADI n. 5581 (Cumulada com ADPF) - questiona dispositivos da Lei n. 13.301/2016 (trata 
da adoção de medidas de vigilância em saúde relativas ao vírus da dengue, chikungunha e 
zika). A Anadep (Associação Nacional dos Defensores Públicos) pede que se declare a 
inconstitucionalidade do enquadramento da interrupção da gestação em relação à mulher 
que tiver sido infectada pelo vírus zika no artigo 124 do Código Penal. Vejam que essa ação 
foi ajuizada pela Anadep, motivo pelo qual merece uma atenção especial! (grifos nosso) 

#DICA 02  

Questão: Como ponderar o direito ao esquecimento e à privacidade com o direito à informação, 
à memória e à verdade? 

Em que pese a ausência de uma definição uníssona na doutrina, podemos dizer que o direito ao 
esquecimento consiste no direito do indivíduo de evitar ou minimizar a disseminação de uma 
informação pessoal que lhe cause dano depois de um determinado período de tempo1. 

                                                        

 

1 Apenas para deixar clara a divergência existente na doutrina, preferimos por retirar do conceito a 
necessidade de um lapso temporal, uma vez que o caso concreto poderá fazer com o direito ao 
esquecimento prevaleça mesmo diante da inexistência de um determinado período de tempo. Excelente 
crítica ao conceito utilizado por Dias Toffoli é exposta por Margarida Lacombe Camargo em “Direito ao 

esquecimento: o STF em busca de um conceito”, disponível em https://www.conjur.com.br/2021-fev-
12/camargo-direito-esquecimento-stf-busca-conceito, acesso em 11 de março de 2021. Vejamos: “Mas o 

ministro Dias Toffoli, dessa vez, resolveu elaborar um conceito sobre direito ao esquecimento e partiu 
para a identificação de seu conteúdo essencial. Sim, porque o que caracteriza um conceito são os 
elementos distintivos que fazem com que uma coisa seja ela e não outra. Nesse sentido, ainda que tenha 
ouvido especialistas e amici curiae, concluiu que o direito ao esquecimento corresponde à "pretensão de 

https://www.conjur.com.br/2021-fev-12/camargo-direito-esquecimento-stf-busca-conceito
https://www.conjur.com.br/2021-fev-12/camargo-direito-esquecimento-stf-busca-conceito
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1ª parte da resposta: O STF, no RE 1010606, conclui que o direito ao esquecimento é incompatível com 
a Constituição Federal. Na prova, caso cobrado o posicionamento do STF, o aluno deverá destacar a 
conclusão do referido julgado. Vejamos a decisão:  

“Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 786 da repercussão geral, negou provimento ao 
recurso extraordinário e indeferiu o pedido de reparação de danos formulado contra a recorrida, nos 
termos do voto do Relator, vencidos parcialmente os Ministros Nunes Marques, Edson Fachin e Gilmar 
Mendes. Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: "É incompatível com a Constituição a 
ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da 
passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados 
em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no 
exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir 
dos parâmetros constitucionais - especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da 
privacidade e da personalidade em geral - e as expressas e específicas previsões legais nos 
âmbitos penal e cível", vencidos o Ministro Edson Fachin e, em parte, o Ministro Marco Aurélio. 
Afirmou suspeição o Ministro Roberto Barroso. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 11.02.2021 
(Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF)”. (Grifos nosso) 

2ª parte da resposta: Mas, no caso concreto a ser eventualmente apreciado pelo Poder Judiciário, como 
poderemos aplicar o direito ao esquecimento consoante as etapas acima destacadas, levando-se em 
consideração as diretrizes da Suprema Corte? 

Caso em análise: Imagine um fato público, julgado em processo judicial já finalizado e a imprensa 
reporta-se somente ao fato muitos anos depois. 1ª fase: isolando os direitos em colisão, de um lado 
temos um bem coletivo (direito a informação) e de ouro lado um direito individual (direito a 
                                                        

 

se impedir divulgação de fatos verídicos, licitamente obtidos, mas que, em razão da passagem do tempo, 
ficaram descontextualizados e sem interesse público relevante". 

Seguiu assim de perto o STJ, no que diz respeito à exigência de interesse público relevante para a 
divulgação de fatos contrariamente à vontade de quem se sinta afetado pela informação, mas enfatizou 
a questão do decurso do tempo, diferente do que foi apontado por especialistas em audiência pública. 
Nessa ocasião ganhou destaque um caso paradigmático ocorrido na Califórnia, em que uma mulher não 
queria mais ter sua imagem associada à prática da prostituição, que ela havia abandonado. Assim, não 
por uma questão de tempo, mas por uma questão de identidade, o direito ao esquecimento permitiria 
que prevalecesse a verdade atual. 

O mesmo para os casos de mudança de gênero, quando nada mais justo e coerente é alguém que deixou, 
legalmente, de ser uma pessoa não querer ter sua imagem associada a quem ela deixou de ser. Isso 
pode se dar de um dia para o outro, e não por força do decurso do tempo. Mas o ministro quis estabelecer 
os contornos para um fenômeno em que a prática é quem melhor poderia mostrar e definir. Em lugar de 
o tribunal, como nos países de tradição da common law, deixar que a compreensão de um fenômeno, 
para efeitos de proteção jurídica, se dê caso a caso, e aí, sim, com o decurso do tempo ganhe contornos 
suficientemente definidos, o ministro procura formular um conceito, com pretensões excessivamente 
dogmáticas, em que a abstração pretende abarcar a realidade de forma a lhe conferir sentido”. 
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intimidade). 2ª etapa: não há reserva legal imposta pelo constituinte. 3ª etapa: realização da 
ponderação. Temos várias possibilidades de ponderação. A melhor solução deriva do direito norueguês, 
mais especificamente da Conferência Nórdica de 1967 sobre o direito à intimidade2, combinado com 
critérios utilizados pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). A referida conferência deixa clara a 
possibilidade de existência de um interesse coletivo (informação) e um interesse individual (vida 
privada). Vejamos: 

“El ejercicio de estas libertades es obviamente de interés público y es inevitable que en algunos casos 
pueda producirse un conflicto entre los intereses de la sociedad y los intereses del individuo que quiere 
vivir su vida en forma privada y sin moléstias”. 

Tese: não dará ensejo a configuração de dano ou crime, qualquer informação, mesmo que não 
autorizada, que se revele necessária para o interesse nacional, saúde pública, bem-estar econômico da 
nação, para impedir o crime e a desordem, para proteger a moral pública, para proteger os direitos e 
liberdades dos demais (Conferência Nórdica de 1967 sobre o direito à intimidade) e relevante à 
memória coletiva (STJ). Vejamos as diretrizes da Conferência: 

“para defender los intereses de la seguridad nacional, la seguridad pública o el bienestar económico de 
la nación; para impedir el desorden o el criḿea; para proteger la salud o la moral pública o para proteger 
los derechos y las libertadas de los demás”. 

Se a informação não for necessária nos moldes acima, a imprensa ou o Poder Público terá que pedir 
autorização do indivíduo. Distinção entre conteúdo para informar (necessário) e conteúdo para entreter 
(desnecessário), sendo que neste último caso não se apresentam nenhum dos interesses destacados 
acima. A decisão do STF foi bastante restrita, não conhecendo o direito ao esquecimento e abordando 
somente que “eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação 
devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais - especialmente os relativos 
à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral - e as expressas e 
específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível”. 

Exemplo: Direito ao esquecimento. Como saber se a informação de um crime ainda é necessária? Deve-
se analisar a questão temporal (REsp 1334097 – ausência de contemporaneidade) e o contexto (REsp 
1334097  - ponderação com outros valores), verificando se o fato ainda é de interesse do público ou se 
já passou a ser apenas informação para entretenimento – interesse do público. Na Alemanha considera-
se que qualquer questão relacionada ao nazismo tem relevância e pode ser publicada sem autorização, 
uma vez que busca-se preservar o direito à memória e à verdade, evitando-se os acontecimentos 
nefastos do passado. No Brasil, existe entendimento que questões inerentes a ditatura militar perdeu a 
relevância pública, o que é questionável, pois temos julgados de Tribunais Internacionais abordando o 
direito à memória e à verdade, bem como a necessidade de uma justiça de transição. 

                                                        

 

2 Destacamos aos nossos alunos https://www.icj.org/wp-content/uploads/1967/09/ICJ-Bulletin-31-1967-
spa.pdf. Acesso em 05 de março de 2021. 

https://www.icj.org/wp-content/uploads/1967/09/ICJ-Bulletin-31-1967-spa.pdf
https://www.icj.org/wp-content/uploads/1967/09/ICJ-Bulletin-31-1967-spa.pdf
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Defensoria Pública: A Instituição, por meio das diretrizes estabelecidas na Conferência Nórdica de 
1967, poderá atuar, na sua função de ombudsman, para colocar limites às autoridades públicas e 
proteger os direitos humanos inerentes à privacidade, atuando de maneira extrajudicial ou judicial. 

Apesar do julgamento do STF acima indicado, há muito tempo, o STJ vem reconhecendo o direito ao 
esquecimento. No nosso ponto de vista, a decisão do STF, além de pecar ao não reconhecer o direito ao 
esquecimento, deixa de trazer balizamentos concretos para a análise de eventuais violações ao direito 
ao esquecimento e até mesmo à privacidade, nos termos acima propostos. Nesse sentido, colacionamos 
importantes julgados do STJ, vejamos: 

STJ - HC 452570 / PR – Data de Julgamento: 02.02.2021. Decidiu-se que a condenação definitiva 
existente contra o paciente extinta pela prescrição em 11 de outubro de 1994 (há mais de 20 
anos) não serve para justificar o aumento da pena-base a título de maus antecedentes. 
Importante consignar que prevalece no STJ o entendimento de que condenações anteriores 
transitadas em julgado há mais de 5 anos, em que pese não configurarem reincidência (art. 64, 
inciso I, do Código Penal), podem ser utilizadas para caracterizar os maus antecedentes. O 
detalhe é que quando esses antecedentes são muito antigos, admite-se o afastamento da análise 
desfavorável em relação do réu, aplicando-se o direito ao esquecimento. Vejamos: (...) Nos termos 
da jurisprudência desta Casa, "quando os registros da folha de antecedentes do réu são muito antigos, 
como no presente caso, admite-se o afastamento de sua análise desfavorável, em aplicação à teoria do 
direito ao esquecimento. Não se pode tornar perpétua a valoração negativa dos antecedentes, nem 
perenizar o estigma de criminoso para fins de aplicação da reprimenda, pois a transitoriedade é 
consectário natural da ordem das coisas. Se o transcurso do tempo impede que condenações anteriores 
configurem reincidência, esse mesmo fundamento - o lapso temporal - deve ser sopesado na análise das 
condenações geradoras, em tese, de maus antecedentes" (REsp n. 1.707.948/RJ, relator Ministro 
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 16/4/2018). 

STJ - REsp 1660168 / RJ - 08/05/2018 – O caso trata de notícias relacionadas às suspeitas de 
fraude no XLI Concurso da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, finalizado em 2007, 
pleiteando a desindexação, nos resultados das aplicações de busca pela GOOGLE BRASIL 
INTERNET LTDA., YAHOO! DO BRASIL INTERNET LTDA. E MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA. 
Vejamos: RECURSO  ESPECIAL.  DIREITO  CIVIL.  AÇÃO  DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. OMISSÃO,  
CONTRADIÇÃO  OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 2. JULGAMENTO EXTRA PETITA.  NÃO  CONFIGURADO.  
3.  PROVEDOR DE APLICAÇÃO DE PESQUISA NA INTERNET.  PROTEÇÃO  A  DADOS  PESSOAIS.  
POSSIBILIDADE  JURÍDICA DO PEDIDO.  DESVINCULAÇÃO  ENTRE  NOME  E  RESULTADO  DE  
PESQUISA. PECULIARIDADES  FÁTICAS.  CONCILIAÇÃO ENTRE O DIREITO INDIVIDUAL E O DIREITO  
COLETIVO  À  INFORMAÇÃO.  4.  MULTA  DIÁRIA APLICADA. VALOR INICIAL   EXORBITANTE.  REVISÃO  
EXCEPCIONAL.  5.  RECURSO  ESPECIAL PARCIALMENTE  PROVIDO. (...) Nessas situações excepcionais, 
o direito à intimidade e ao esquecimento, bem como a proteção aos dados pessoais deverá  
preponderar,  a  fim  de  permitir que as pessoas envolvidas sigam   suas   vidas  com  razoável  
anonimato,  não  sendo  o  fato desabonador  corriqueiramente  rememorado  e perenizado por sistemas 
automatizados  de  busca. 

STJ - REsp 1736803 / RJ - 28/04/2020 – O caso trata da veiculação por revista semanal de 
pessoas condenadas por crime de homicídio que impactou a sociedade brasileira. Reportagem 
que se concentra na vida cotidiana da primeira autora e seus familiares, com a descrição das 
rotinas e hábitos do dia a dia, local onde residem e lugares por eles frequentados, aparência 
física. Alusão ao nome completo de um dos autores, profissão de outro autor e vida educacional 
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de outro autor. Vejamos:  RECURSO  ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 
CUMULADA COM OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  E  NÃO FAZER. MATÉRIA JORNALÍSTICA. REVISTA DE 
GRANDE   CIRCULAÇÃO.   CRIME   HISTÓRICO.   REPORTAGEM.  REPERCUSSÃO NACIONAL. DIREITO À 
PRIVACIDADE. PENA PERPÉTUA. PROIBIÇÃO. DIREITO À RESSOCIALIZAÇÃO  DE PESSOA EGRESSA. 
OFENSA. CONFIGURAÇÃO. DIREITO AO ESQUECIMENTO.  CENSURA  PRÉVIA.  IMPOSSIBILIDADE.  
MEMÓRIA COLETIVA. DIREITO  À  INFORMAÇÃO.  LIBERDADE  DE  EXPRESSÃO.  ESPOSO  E FILHOS 
MENORES.   EXTENSÃO   DOS   EFEITOS   DA  CONDENAÇÃO.  PRINCÍPIO  DA PESSOALIDADE  DA PENA. 
DIREITO AO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL. ESTATUTO DA  CRIANÇA  E  DO  ADOLESCENTE.  DANO  
MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME FÁTICO. VEDAÇÃO. 

STJ - REsp 1334097 / RJ - 28/05/2013 – Ação ajuizada por uma pessoa indicada como coautor 
da Chacina da Candelária (1993), mas que fora absolvida pelo Tribunal do Júri. Assim, ajuizou 
ação de indenização por conta da reportagem realizada no programa linha direta. - RECURSO   
ESPECIAL.   DIREITO   CIVIL-CONSTITUCIONAL.  LIBERDADE  DE IMPRENSA   VS.   DIREITOS   DA  
PERSONALIDADE.  LITÍGIO  DE  SOLUÇÃO TRANSVERSAL.   COMPETÊNCIA   DO   SUPERIOR   TRIBUNAL   
DE  JUSTIÇA. DOCUMENTÁRIO   EXIBIDO   EM  REDE  NACIONAL.  LINHA  DIRETA-JUSTIÇA. SEQUÊNCIA  
DE  HOMICÍDIOS  CONHECIDA  COMO  CHACINA  DA  CANDELÁRIA. REPORTAGEM QUE REACENDE O 
TEMA TREZE ANOS DEPOIS DO FATO. VEICULAÇÃO INCONSENTIDA DE NOME E IMAGEM DE 
INDICIADO NOS CRIMES. ABSOLVIÇÃO POSTERIOR POR NEGATIVA DE  AUTORIA.  DIREITO AO 
ESQUECIMENTO DOS CONDENADOS   QUE CUMPRIRAM PENA  E  DOS ABSOLVIDOS.  ACOLHIMENTO. 
DECORRÊNCIA DA PROTEÇÃO LEGAL E  CONSTITUCIONAL  DA DIGNIDADE DA PESSOA  HUMANA E 
DAS LIMITAÇÕES POSITIVADAS À ATIVIDADE INFORMATIVA. PRESUNÇÃO LEGAL E 
CONSTITUCIONAL DE RESSOCIALIZAÇÃ  DA PESSOA. PONDERAÇÃO DE VALORES. PRECEDENTES DE 
DIREITO COMPARADO. (...) Nesse passo, a explícita contenção constitucional à liberdade de informação,  
fundada na inviolabilidade da vida privada, intimidade, honra,  imagem  e,  de  resto,  nos  valores da 
pessoa e da família, prevista  no art. 220, § 1º, art. 221 e no § 3º do art. 222 da Carta de 1988, parece 
sinalizar que, no conflito aparente entre esses bens jurídicos  de  especialíssima grandeza, há, de regra, 
uma inclinação ou  predileção  constitucional  para  soluções  protetivas da pessoa humana,  embora  o  
melhor  equacionamento  deva  sempre observar as particularidades  do  caso  concreto.  

Por fim, indicamos aos nossos alunos a leitura integral do último julgado, o qual é extremamente 
detalhado e poderá auxiliar a reflexão dos alunos em certames dissertativos e até mesmo em provas 
orais.  

#DICA 03  

Dignidade da pessoa humana: 

Trata-se de tema extremamente importante aos concursos da Defensoria Pública. O concurseiro deve 
se atentar para o fato de o conceito de dignidade da pessoa humana não ter um significado unívoco. Por 
isso, iremos analisar algumas formas de se utilizar a referida expressão. 

a) Atributo (Direito a ter direitos) 

Dignidade como um atributo inerente a todos os seres humanos. Ideia de universalidade e fundamento 
naturalista dos direitos fundamentais. 
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b) Valor supremo 

A dignidade da pessoa humana é um valor supremo, previsto no art. 1º, III, da CF, que se irradia para 
todo o ordenamento jurídico. 

c) Postulado Normativo 

A dignidade da pessoa humana atuará como norma de segundo grau, auxiliando na interpretação 
jurídica, bem como na solução de casos difíceis. 

d) Princípio 

Nesse ponto, a dignidade da pessoa humana é visto como um princípio, que irá criar deveres ao Estado 
(três Poderes), bem como à sociedade, à família e às pessoas como um todo, que deverão respeitar a 
promover a dignidade da pessoa humana. 

e) Regra 

De acordo com a dignidade da pessoa humano, no viés de uma regra, o homem deve ser visto e tratado 
como um fim em si mesmo e não como um meio para se alcançar determinada finalidade. Trata-se de 
uma visão Kantiana da dignidade. Como o homem é dotado de razão, ele possui uma dignidade a ele 
inerente que impede que seja utilizado como um meio para que sejam alcançadas outras finalidades. 
Assim, impede-se que o ser humano seja coisificado ou instrumentalizado. Importante analisarmos 
exemplo que merece destaque para os concursos da Defensoria Pública, no qual foi utilizado como 
fundamento justamente a ideia de que o ser humano não deve ser tratado como objeto: 

Exemplo de Apoio: Dignidade da Pessoa Humana como limitação no Tribunal do Júri. 

- Exemplo de limitações para a acusação: 

. Proibição de utilização do silêncio do réu (art. 478, II, CPP). 

. Proibição do MP fazer referência à decisão de pronúncia (art. 478, I, CPP). 

- Exemplo de limitações para a defesa: 

. Proibição de utilização da tese da legítima defesa da honra (ADPF 779). 

Observação: A grande polêmica sobre o tema ocorre por conta da limitação à a plenitude de 
defesa, a soberania dos jurados e até mesmo à independência funcional dos defensores 
públicos. Por isso, a questão é divergente. Entretanto, o aluno deve dar uma atenção especial 
àquilo que foi decidido pela Suprema Corte. 

Julgado de Apoio: STF, ADPF 779 - Teses firmadas: 

(i) firmar o entendimento de que a tese da legítima defesa da honra é inconstitucional, por 
contrariar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), 
da proteção à vida e da igualdade de gênero (art. 5º, caput, da CF);  
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(ii) conferir interpretação conforme à Constituição aos arts. 23, inciso II, e 25, caput e 
parágrafo único, do Código Penal e ao art. 65 do Código de Processo Penal, de modo a excluir 
a legítima defesa da honra do âmbito do instituto da legítima defesa e, por consequência, 

(iii) obstar à defesa que sustente, direta ou indiretamente, a legítima defesa da honra (ou 
qualquer argumento que induza à tese) nas fases pré-processual ou processual penais, bem 
como no julgamento perante o tribunal do júri, sob pena de nulidade do ato e do julgamento. 

Legislação de Apoio: 

Constituição Federal: Art. 5º - XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização 
que lhe der a lei, assegurados: a) a plenitude de defesa; b) o sigilo das votações; c) a soberania 
dos veredictos. 

Código Penal: Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica o fato: II - em legítima defesa. 
Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios 
necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. 

DIREITO PENAL 

#DICA 01  

Como estamos diante de um certame cuja banca examinadora é a CEBRASPE, o aluno deverá conferir 
uma atenção especial para julgados dos Tribunais Superiores. Por isso, o professor Allan Joos 
(@allanmjoos) trouxe dicas importantes aos alunos do Estratégia Carreiras Jurídicas.  

Relativamente sobre a matéria de Direito Penal, vejam inicialmente dicas quentes sobre a aplicabilidade 
do princípio da insignificância. 

Inicialmente, é importante relembrarmos que o princípio da insignificância possui natureza jurídica de 
causa supralegal de excludente de tipicidade material. 

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez fixou requisitos objetivos para sua configuração: 

 mínima ofensividade da conduta;  
 Nenhuma periculosidade social da ação; 
 Reduzidíssimo grau e reprovabilidade do comportamento; 
 Inexpressividade da lesão ao bem jurídico tutelado. 

Obs. STJ e requisitos subjetivos (RHC 31.612/PB). Sobre os requisitos subjetivos, o Superior Tribunal 
de Justiça costuma inserir a reincidência e a habitualidade delitiva (reiteração criminosa) como 
impeditivos para a concessão do referido benefício. 

Sobre a possibilidade ou não de reconhecimento do referido princípio, importante revermos algumas 
decisões dos Tribunais Superiores: 
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- Insignificância e porte ou posse de arma de fogo munição: 

(...) I – Recorrente que guardava no interior de sua residência uma munição de uso permitido, 
calibre 22. II – Conduta formalmente típica, nos termos do art. 12 da Lei 10.826/2003. III – 
Inexistência de potencialidade lesiva da munição apreendida, desacompanhada de arma de 
fogo. Atipicidade material dos fatos. (...) 
STF. 2ª Turma. RHC 143449, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 26/09/2017. 

 

É atípica a conduta daquele que porta, na forma de pingente, munição desacompanhada de 
arma. 
STF. 2ª Turma. HC 133984/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 17/5/2016 (Info 826). 

 

O atual entendimento do STJ é no sentido de que a apreensão de pequena quantidade de 
munição, desacompanhada da arma de fogo, permite a aplicação do princípio da 
insignificância ou bagatela. 
STJ. 5ª Turma. AgRg no HC 517.099/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 
06/08/2019. 

 

O STJ, alinhando-se ao STF, tem entendido pela incidência do princípio da insignificância aos 
crimes previstos na Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), afastando a tipicidade 
material da conduta quando evidenciada flagrante desproporcionalidade da resposta penal. 
A aplicação do princípio da insignificância deve, contudo, ficar restrita a hipóteses 
excepcionais que demonstrem a inexpressividade da lesão, de forma que a incidência do 
mencionado princípio não pode levar ao esvaziamento do conteúdo jurídico do tipo penal 
em apreço - porte de arma, incorrendo em proteção deficiente ao bem jurídico tutelado. 
STJ. 6ª Turma. HC 473.334/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 21/05/2019. 

- Posse ou porte de drogas para consumo pessoal: 

STJ: não é possível aplicar o princípio da insignificância 
A jurisprudência de ambas as turmas do STJ firmou entendimento de que o crime de posse 
de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06) é de perigo presumido ou 
abstrato e a pequena quantidade de droga faz parte da própria essência do delito em questão, 
não lhe sendo aplicável o princípio da insignificância 
STJ. 6ª Turma. RHC 35920 -DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 20/5/2014. Info 
541. 
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STJ. 5ª Turma. HC 377.737, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 16/03/2017. 
STJ. 6ª Turma. AgRg-RHC 147.158, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 25/5/2021. 

 

STF: Há um precedente da 1ª Turma, aplicando o princípio 
STF. 1ª Turma. HC 110475 , Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 14/02/2012. 
Recentemente, houve empate na votação (2x2) e houve a consequente concessão do Habeas 
Corpus: 
STF. 2ª Turma. HC 202883 AgR, Relator(a) p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, julgado em 
15/09/2021. 

- Insignificância e tráfico de drogas: 

A grande maioria dos julgados afirma que não se aplica ao tráfico de drogas, visto se tratar 
de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo, portanto, irrelevante a quantidade de 
droga apreendida. 
STJ. 5ª Turma. HC 318936/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 27/10/2015. 
STJ. 6ª Turma. EDcl-HC 463.656/SP , Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 24/10/2018. 
STF. 1ª Turma. HC 129489, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 17/09/2019. 
 
Vale ressaltar, no entanto, que a 2ª turma do STF reconheceu, recentemente, a possibilidade 
de aplicação do princípio da insignificância ao tráfico de drogas para absolver mulher 
flagrada com 1 grama de maconha. 
O juiz de 1ª instância condenou a mulher à pena de 6 anos e 9 meses de reclusão, em regime 
inicial fechado, pelo crime de tráfico, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06. A sentença foi 
mantida pelo TJ/SP. 
A defesa impetrou, então, habeas corpus no STF. O Min. Relator Gilmar Mendes entendeu ser 
aplicável ao caso o princípio da insignificância, pois, para ele, a conduta descrita nos autos 
não é capaz de lesionar ou colocar em perigo a paz social, a segurança ou a saúde pública.  
Em seu voto, o relator destacou que a resposta do Estado não foi adequada nem necessária 
para repelir o tráfico de 1 grama de maconha. Para ele, esse é um exemplo emblemático de 
flagrante desproporcionalidade na aplicação da pena em hipóteses de quantidade irrisória 
de entorpecentes, e não houve indícios de que a mulher teria anteriormente comercializado 
quantidade maior de droga. Conforme o ministro, no âmbito dos crimes de tráfico de drogas, 
a solução para a desproporcionalidade entre a lesividade da conduta e a reprimenda estatal 
é a adoção do princípio da insignificância. O relator observou que o STF tem entendido que 
o princípio da insignificância não se aplica ao delito de tráfico, ainda que a quantidade de 
droga apreendida seja ínfima. Porém, considerou que a jurisprudência deve avançar na 
criação de critérios objetivos para separar o traficante de grande porte do traficante de 
pequenas quantidades, que vende drogas apenas em razão de seu próprio vício. Para ele, se 
não houver uma clara comprovação da possibilidade de risco de dano da conduta, o 
comportamento não deverá constituir crime, ainda que o ato praticado se adeque à. definição 
legal. O voto do relator foi seguido pelos Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski. 



 

 

 

 

 

18 
82 

Ficaram vencidos os Ministros Edson Fachin e Cármen Lúcia. STF. 2ª Turma. HC 127573/SP, 
Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/11/2019. 

- Princípio da insignificância e crimes tributários: 

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART. 
1º, INCISOS I E II, DA LEI N. 8.137/1990). ICMS. TRIBUTO ESTADUAL. PRINCÍPIO DA 
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE DO PATAMAR DISPOSTO NO ARTIGO 20 DA LEI Nº 
10.522/2002. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL APENAS AOS TRIBUTOS DE COMPETÊNCIA DA 
UNIÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 1º DA LEI ESTADUAL N. 7.772/2013. AUSÊNCIA DE 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT DO QUAL NÃO SE CONHECEU. INSURGÊNCIA 
DESPROVIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "[...] incide o 
princípio da insignificância aos crimes tributários federais e de descaminho quando o débito 
tributário verificado não ultrapassar o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a teor do 
disposto no art. 20 da Lei n. 10.522/2002, com as atualizações efetivadas pelas Portarias n. 
75 e 130, ambas do Ministério da Fazenda. [...]" (RESP 1688878/SP, Rel. Ministro Sebastião 
REIS Júnior, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 04/04/2018) 2. O fato da União, 
por razões políticas ou administrativas, optar por autorizar o pedido de arquivamento das 
execuções fiscais que não ultrapassam o referido patamar não permite, por si só, que a 
mesma liberalidade seja estendida aos demais entes federados, o que somente poderia 
ocorrer caso estes também legislassem no mesmo sentido, tendo em vista que são dotados 
de autonomia. 3. Dentre os critérios elencados pela jurisprudência dominante para a 
incidência do princípio da insignificância encontra-se a inexpressividade da lesão jurídica 
ocasionada pela conduta, parâmetro que pode variar a depender do sujeito passivo do crime. 
4. No caso dos autos, o valor do tributo elidido é superior ao quantum permitido pelo art. 1º 
da Lei n. 7.772/2013 do Estado do Pará para fins de incidência do princípio da 
insignificância, razão pela qual não se verifica a atipicidade material da conduta narrada na 
exordial acusatória. Precedentes. 5. Mantém-se a decisão singular que não conheceu do 
habeas corpus, por se afigurar manifestamente incabível, e não concedeu a ordem de ofício, 
em razão da ausência de constrangimento ilegal a ser sanado. 
6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 549.428; Proc. 2019/0361458-1; PA; 
Quinta Turma; Rel. Min. Jorge Mussi; Julg. 19/05/2020; DJE 29/05/2020) 

- Princípio da insignificância e furto durante o período de repouso noturno: 

É possível aplicar o princípio da insignificância para o furto de mercadorias avaliadas em R$ 
29,15, mesmo que a subtração tenha ocorrido durante o período de repouso noturno e 
mesmo que o agente seja reincidente. 
Vale ressaltar que os produtos haviam sido furtados de um estabelecimento comercial e que 
logo após o agente foi preso, ainda na porta do estabelecimento. Objetos furtados: R$ 4,15 
em moedas, uma garrafa de Coca-Cola, duas garrafas de cerveja e uma garrafa de pinga marca 
51, tudo avaliado em R$ 29,15. STF. 2ª Turma. HC 181389 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 
julgado em 14/4/2020 (Info 973). 

- Princípio da insignificância e crime de furto qualificado: 
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A despeito da presença de qualificadora no crime de furto possa, à primeira vista, impedir o 
reconhecimento da atipicidade material da conduta, a análise conjunta das circunstâncias 
pode demonstrar a ausência de lesividade do fato imputado, recomendando a aplicação do 
princípio da insignificância. STJ. 5ª Turma. HC 553.872-SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da 
Fonseca, julgado em 11/02/2020 (Info 665). 

 

Em regra, o reconhecimento do princípio da insignificância gera a absolvição do réu pela 
atipicidade material. Em outras palavras, o agente não responde por nada. Em um caso 
concreto, contudo, o STF reconheceu a insignificância do bem subtraído, mas, como o réu era 
reincidente em crime patrimonial, em vez de absolvê-lo, o Tribunal utilizou esse 
reconhecimento para conceder a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva 
de direitos. 
Em razão da reincidência, o STF entendeu que não era o caso de absolver o condenado, mas, 
em compensação, determinou que a pena privativa de liberdade fosse substituída por 
restritiva de direitos. STF. 1ª Turma. HC 137217/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ ac. Min. 
Alexandre de Moraes, julgado em 28/8/2018 (Info 913). 

- Inaplicabilidade do princípio da insignificância aos crimes contra a Administração Pública: 

Súmula 599-STJ: O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a 
administração pública. STJ. Corte Especial. Aprovada em 20/11/2017, DJe 27/11/2017. 

- Insignificância e violência doméstica: 

Não se aplica o princípio da insignificância aos delitos praticados em situação de violência 
doméstica. Os delitos praticados com violência contra a mulher, devido à expressiva 
ofensividade, periculosidade social, reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica 
causada, perdem a característica da bagatela e devem submeter-se ao direito penal. O STJ e 
o STF não admitem a aplicação dos princípios da insignificância e da bagatela imprópria aos 
crimes e contravenções praticados com violência ou grave ameaça contra a mulher, no 
âmbito das relações domésticas, dada a relevância penal da conduta. Vale ressaltar que o fato 
de o casal ter se reconciliado não significa atipicidade material da conduta ou 
desnecessidade de pena. STJ. 5ª Turma. HC 333.195/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado 
em 12/04/2016. STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 318849/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 
julgado em 27/10/2015. STF. 2ª Turma. RHC 133043/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado 
em 10/5/2016 (Info 825). 

- Insignificância e crimes ambientais: 
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É possível a aplicação do princípio da insignificância aos crimes ambientais, devendo ser 
analisadas as circunstâncias específicas do caso concreto para se verificar a atipicidade da 
conduta em exame. 
STJ. 5° Turma. AgRg no AREsp 654.321/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado 
em 09/06/2015. 
 
É possível aplicar o princípio da insignificância para crimes ambientais.  
STF. 2ª Turma. Inq 3788/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 1°/3/2016 (Info 816). 

#DICA 02  

Outro tema que sempre pode ser objeto de questionamento é a prescrição. 

Sobre a prescrição, encontramos um assunto que pode ser objeto de questionamento na prova de vocês: 
o início do prazo da prescrição da pretensão executória e eventual recurso da defesa. 

Há posicionamentos divergentes no STJ e no STF. 

Para o Superior Tribunal de Justiça, cujo pensamento é o adotado pela Defensoria Pública, o termo 
inicial da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da sentença condenatória 
para a acusação, ainda que a defesa tenha recorrido e que se esteja aguardando o julgamento do recurso 
(STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 555.043/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 05/05/2020.) 

Já para o Supremo Tribunal Federal, o início da contagem do prazo de prescrição somente se dá quando 
a pretensão executória pode ser exercida. Se o Estado não pode executar a pena, não se pode dizer que 
o prazo prescricional já está correndo. Assim, mesmo que tenha havido trânsito em julgado para a 
acusação, se o Estado ainda não pode executar a pena (ex: está pendente uma apelação da defesa), não 
teve ainda início a contagem do prazo para a prescrição executória. É preciso fazer uma interpretação 
sistemática do art. 112, I, do CP (STF. 1ª Turma. RE 696533/SC, Rel. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. 
Roberto Barroso, julgado em 6/2/2018).  

Vejamos as ementas dos julgados: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME 
DE QUADRILHA AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO DO ASSISTENTE DE 
ACUSAÇÃO. PRETENSÃO PARA RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 
PREJUDICIALIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. 
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DO CRIME REMANESCENTE. TERMO INICIAL. 
TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não subsiste a 
utilidade recursal, tendo em vista que, ainda que provido o recurso do assistente de acusação 
para restabelecer a sentença condenatória pelo crime previsto no art. 288 do CP, já se 
consumaria a prescrição da pretensão punitiva. 2. Quanto ao crime remanescente, nos 
termos do art. 112, I, do Código Penal, o termo inicial do prazo da prescrição da pretensão 
executória é a data do trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes, 
prevalecendo a interpretação literal mais benéfica ao condenado. 3. Agravo regimental 
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improvido. (AgRg no AREsp 1405242/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, 
julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020) 
 
 
EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PRERROGATIVA DE FORO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 
TERMO INICIAL. DEMAIS TESES RECURSAIS REJEITADAS. IMEDIATA EXECUÇÃO DA PENA. 
I. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA 1. A prescrição da 
pretensão executória pressupõe a inércia do titular do direito de punir. Se o seu titular se 
encontrava impossibilitado de exercê-lo em razão do entendimento anterior do Supremo 
Tribunal Federal que vedava a execução provisória da pena, não há falar-se em inércia do 
titular da pretensão executória. 2. O entendimento defensivo de que a prescrição da 
pretensão executória se inicia com o trânsito em julgado para a acusação viola o direito 
fundamental à inafastabilidade da jurisdição, que pressupõe a existência de uma tutela 
jurisdicional efetiva, ou melhor, uma justiça efetiva. 3. A verificação, em concreto, de 
manobras procrastinatórias, como sucessiva oposição de embargos de declaração e a 
renúncia do recorrente ao cargo de prefeito que ocupava, apenas reforça a ideia de que é 
absolutamente desarrazoada a tese de que o início da contagem do prazo prescricional deve 
se dar a partir do trânsito em julgado para a acusação. Em verdade, tal entendimento apenas 
fomenta a interposição de recursos com fim meramente procrastinatório, frustrando a 
efetividade da jurisdição penal. 4. Desse modo, se não houve ainda o trânsito em julgado para 
ambas as partes, não há falar-se em prescrição da pretensão executória. II. DEMAIS TESES 
VENTILADAS NO RECURSO ESPECIAL. 5. As teses de mérito do recurso especial já foram 
examinadas pelo Supremo Tribunal Federal por duas vezes. Uma, em sessão virtual 
posteriormente anulada pela Turma para trazer a matéria à discussão presencial. Outra, pelo 
Ministro Luiz Fux, em habeas corpus impetrado pelo ora recorrente. 6. Ressalto, no ponto, 
que os tipos penais em análise não exigem a ocorrência de dano ao erário. Como se sabe, a 
regra para a contratação pelo poder público é que os contratos sejam precedidos de 
procedimento licitatório, assegurando a concorrência entre os participantes, com o objetivo 
de obter a proposta mais vantajosa para a Administração Pública. Por esta razão, as 
hipóteses de inexigibilidade ou dispensa de licitação são taxativas e não podem ser 
ampliadas. O bem jurídico tutelado aqui é, em última instância, a própria moralidade 
administrativa e o interesse público, prescindindo a consumação dos delitos em análise, 
repita-se, da ocorrência de dano ao erário, uma vez que o interesse público já foi lesado pela 
ausência de higidez no procedimento licitatório. 7. De todo modo, a análise acerca da 
ocorrência de dano ao erário ou da presença de dolo específico exigem o revolvimento de 
fatos e provas, o que é vedado no âmbito dos recursos excepcionais (SUM 7/STJ e SUM 
279/STF). III. CONCLUSÃO 8. Recurso especial não conhecido. Determinação de imediata 
execução da pena imposta pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a quem delegada a 
execução da pena. Expedição de mandado de prisão. 
(RE 696533, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Primeira 
Turma, julgado em 06/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 02-03-2018 
PUBLIC 05-03-2018). 
 
 
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DA 
PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. ART. 112, I, DO CP. TRÂNSITO EM JULGADO 
PARA A ACUSAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA. ESTADO DEMOCRÁTICO DE 
DIREITO. SEPARAÇÃO DE PODERES. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. INEXISTÊNCIA. 



 

 

 

 

 

22 
82 

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Segundo o art. 112, I, do CP, a 
prescrição da pretensão executória começa a correr &quot;do dia em que transita em julgado 
a sentença condenatória para a acusação (...)&quot;, regra clara, que não deixa espaço para 
interpretação diferente. 2. A previsão legal do termo inicial do prazo de prescrição da 
pretensão executória, estabelecida no art. 112, I, do CP, não apresenta inconstitucionalidade, 
tratando-se de legítima opção do legislador infraconstitucional, que pede prestígio ao Estado 
Democrático de Direito à Separação de Poderes. 3. Havendo julgados oriundos apenas de 
uma das Turmas do STF, não há que se falar em precedente vinculante, por não se encontrar 
a situação abrangida por nenhuma das hipóteses do art. 927, do CPC, aplicado 
subsidiariamente ao processo penal. 4. Ao menos enquanto o tema não for decidido com 
eficácia vinculante, a importante força persuasiva de decisão oriunda de uma das Turmas do 
STF não deve prevalecer quando ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do STJ já 
a analisaram, optando por manter um entendimento contrário. 5. Agravo Regimental não 
provido. (AgRg no AgInt no AREsp 430.131/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA 
TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 18/12/2020) 

#DICA 03  

Um tema que recentemente foi objeto de decisão do Supremo Tribunal Federal, no que tange ao crime 
de aborto é a atipicidade da interrupção da gravidez no primeiro semestre de gestação provocada pela 
própria gestante.  

Com efeito, apesar de haver a figura do aborto impunível previsto no Código Penal, (art. 128 do Código 
Penal) o Supremo Tribunal Federal vem trazendo decisões importantes que abarcam outras hipóteses 
além daquelas previstas na legislação. A mais conhecida delas é o aborto do anencéfalo, permitido hoje 
à luz da referida Corte (ADPF 54). 

Entretanto, em julgado relativamente recente, o STF considerou também atípica a conduta de 
interrupção da gravidez, pela própria mãe, no primeiro trimestre de gestação. Vejamos:  

A interrupção da gravidez no primeiro trimestre da gestação provocada pela própria 
gestante (art. 124) ou com o seu consentimento (art. 126) não é crime. É preciso conferir 
interpretação conforme a Constituição aos arts. 124 a 126 do Código Penal – que tipificam o 
crime de aborto – para excluir do seu âmbito de incidência a interrupção voluntária da 
gestação efetivada no primeiro trimestre. A criminalização, nessa hipótese, viola diversos 
direitos fundamentais da mulher, bem como o princípio da proporcionalidade. 
STF. 1ª Turma. HC 124306/RJ, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Roberto 
Barroso, julgado em 29/11/2016 (Info 849). 

#DICA 04  

Uma alteração recente no Código Penal foi a modificação da natureza jurídica da ação penal nos crimes 
de estelionato (introduzida pelo Pacote Anticrime) que antes era de natureza pública incondicionada e 
hoje passou a ser de ação penal pública condicionada à representação. 
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Essa é a redação atual do §5º do artigo 171 do Código Penal: 

 

§ 5º Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for:           (Incluído pela 
Lei nº 13.964, de 2019) 

 I - a Administração Pública, direta ou indireta;           (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

 II - criança ou adolescente;           (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

 III - pessoa com deficiência mental; ou           (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 

 IV - maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz.           (Incluído pela Lei nº 13.964, de 
2019) 

Relativamente a essa nova previsão legal, um questionamento que poder surgir é acerca da 
retroatividade da exigência da representação a fatos praticados antes da vigência da lei n. 13.964/2019. 

Para o Superior Tribunal de Justiça, em regra, a retroação não atinge os processos cuja denúncia já fora 
oferecida. Vejamos: 

(...) 2. A Lei n. 13.964/2019, de 24 de dezembro de 2019, conhecida como "Pacote Anticrime", 
alterou substancialmente a natureza da ação penal do crime de estelionato (art. 171, § 5º, do 
Código Penal), sendo, atualmente, processado mediante ação penal pública condicionada à 
representação do ofendido, salvo se a vítima for: a Administração Pública, direta ou indireta; 
criança ou adolescente; 
pessoa com deficiência mental; maior de 70 anos de idade ou incapaz.  
3. Observa-se que o novo comando normativo apresenta caráter híbrido, pois, além de incluir 
a representação do ofendido como condição de procedibilidade para a persecução penal, 
apresenta potencial extintivo da punibilidade, sendo tal alteração passível de aplicação 
retroativa por ser mais benéfica ao réu. Contudo, além do silêncio do legislador sobre a 
aplicação do novo entendimento aos processos em curso, tem-se que seus efeitos não podem 
atingir o ato jurídico perfeito e acabado (oferecimento da denúncia), de modo que a 
retroatividade da representação no crime de estelionato deve se restringir à fase policial, 
não alcançando o processo. Do contrário, estar-se-ia conferindo efeito distinto ao 
estabelecido na nova regra, transformando-se a representação em condição de 
prosseguibilidade e não procedibilidade. Doutrina: Manual de Direito Penal: parte especial 
(arts. 121 ao 361) / Rogério Sanches Cunha - 12. ed. rev., atual. e ampl. - Salvador: Editora 
JusPODIVM, 2020, p. 413. (...) STJ. 5ª Turma. HC 573.093/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da 
Fonseca, julgado em 09/06/2020. 

Já a 2ª turma do STF possui precedente reconhecendo a retroatividade da norma mais benéfica ao 
trânsito em julgado: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13964.htm#art2
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A 2ª Turma do STF possui entendimento diferente: 
A alteração promovida pela Lei nº 13.964/2019, que introduziu o § 5º ao art. 171 do Código 
Penal, ao condicionar o exercício da pretensão punitiva do Estado à representação da pessoa 
ofendida, deve ser aplicada de forma retroativa a abranger tanto as ações penais não 
iniciadas quanto as ações penais em curso até o trânsito em julgado. 
STF. Plenário. HC 180421 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 22/6/2021 (Info 
1023). 

#DICA 05  

Outro tema bem marcante e que está alinhado à ideia de combate a condutas homofóbicas e 
antirracistas é a possibilidade de aplicabilidade da Lei n. 7.716/89 para punir condutas homofóbicas e 
transfóbicas. 

Em 2019 o Supremo Tribunal Federal proferiu importante decisão reconhecendo a inércia legislativa 
de punir condutas discriminatórias baseadas em práticas homofóbicas e transfóbicas. 

Vejamos os fundamentos utilizados na decisão e que podem ser objeto de questionamento: 

1. Até que sobrevenha lei emanada do Congresso Nacional destinada a implementar os 
mandados de criminalização definidos nos incisos XLI e XLII do art. 5º da Constituição da 
República, as condutas homofóbicas e transfóbicas, reais ou supostas, que envolvem aversão 
odiosa à orientação sexual ou à identidade de gênero de alguém, por traduzirem expressões 
de racismo, compreendido este em sua dimensão social, ajustam-se, por identidade de razão 
e mediante adequação típica, aos preceitos primários de incriminação definidos na Lei nº 
7.716, de 08.01.1989, constituindo, também, na hipótese de homicídio doloso, circunstância 
que o qualifica, por configurar motivo torpe (Código Penal, art. 121, § 2º, I, “in fine”); 
2. A repressão penal à prática da homotransfobia não alcança nem restringe ou limita o 
exercício da liberdade religiosa, qualquer que seja a denominação confessional professada, 
a cujos fiéis e ministros (sacerdotes, pastores, rabinos, mulás ou clérigos muçulmanos e 
líderes ou celebrantes das religiões afro-brasileiras, entre outros) é assegurado o direito de 
pregar e de divulgar, livremente, pela palavra, pela imagem ou por qualquer outro meio, o 
seu pensamento e de externar suas convicções de acordo com o que se contiver em seus 
livros e códigos sagrados, bem assim o de ensinar segundo sua orientação doutrinária e/ou 
teológica, podendo buscar e conquistar prosélitos e praticar os atos de culto e respectiva 
liturgia, independentemente do espaço, público ou privado, de sua atuação individual ou 
coletiva, desde que tais manifestações não configurem discurso de ódio, assim entendidas 
aquelas exteriorizações que incitem a discriminação, a hostilidade ou a violência contra 
pessoas em razão de sua orientação sexual ou de sua identidade de gênero; 
3. O conceito de racismo, compreendido em sua dimensão social, projeta-se para além de 
aspectos estritamente biológicos ou fenotípicos, pois resulta, enquanto manifestação de 
poder, de uma construção de índole histórico-cultural motivada pelo objetivo de justificar a 
desigualdade e destinada ao controle ideológico, à dominação política, à subjugação social e 
à negação da alteridade, da dignidade e da humanidade daqueles que, por integrarem grupo 
vulnerável (LGBTI+) e por não pertencerem ao estamento que detém posição de hegemonia 
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em uma dada estrutura social, são considerados estranhos e diferentes, degradados à 
condição de marginais do ordenamento jurídico, expostos, em consequência de odiosa 
inferiorização e de perversa estigmatização, a uma injusta e lesiva situação de exclusão do 
sistema geral de proteção do direito. STF. Plenário. ADO 26/DF, Rel. Min. Celso de Mello; MI 
4733/DF, Rel. Min. Edson Fachin, julgados em em 13/6/2019 (Info 944). 

DIREITO PROCESSUAL PENAL 

#DICA 01  

Como estamos diante de um certame cuja banca examinadora é a CEBRASPE, o aluno deverá conferir 
uma atenção especial para julgados dos Tribunais Superiores. Por isso, o professor Allan Joos 
(@allanmjoos) trouxe dicas importantes aos alunos do Estratégia Carreiras Jurídicas.  

Relativamente sobre às matérias de Direito Processual Penal e Execução Penal, o professor apontou 
importantes julgados que podem te auxiliar nesta reta final de preparação.  

Inicialmente, no que toca ao sistema acusatório e às alterações advindas pelo pacote anticrime é 
importante considerar os seguintes aspectos: 

São sistemas processuais penais: 

a) Sistema Acusatório: Distinção absoluta entre as funções de acusar, defender e julgar. 

b) Inquisitivo: Funções de investigar, acusar, defender e julgar em figura única.  

c) Misto: Possui características tanto do modelo acusatório, quanto do modelo inquisitivo. 

Qual sistema foi adotado pelo Brasil? 

Majoritariamente se aponta que o sistema acusatório é o modelo atual adotado pelo Brasil. 
Fundamento:  

 Princípio da obrigatoriedade da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF); 
 Juiz natural (art. 5º, XXXVII e LIII, CF); 
 Devido processo legal (art. 5º, LIV, CF); 
 Contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV, CF); 
 Presunção de inocência (art. 5º, LVII); 
 Publicidade (art. 93, IX, CF); e 
 Iniciativa privativa do MP na AP pública (art. 129, I, CF). 

O que nos interessa nos estudos, nesta primeira dica, é saber se o reconhecimento do Sistema 
Acusatório, reforçado pelo Pacote Anticrime nos artigos 3ºA e 311 do Código de Processo Penal, 
viabilizam ou não a decretação da prisão preventiva, ou a conversão do flagrante em preventiva, de 
ofício pelo juiz. 
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Vejamos o teor dos referidos dispositivos legais: 

Art. 3º-A. O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de 
investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. 

[...] 

Art. 3º-A. O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de 
investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. 

Diante do acima exposto, pergunta-se: é possível a decretação da prisão preventiva, de ofício, pelo juiz? 
A resposta é não, nem mesmo no que tange à denominada conversão da prisão em flagrante em prisão 
preventiva.  

Vejamos o que decidiu o STJ sobre o assunto, de maneira muito acertada: 

Após o advento da Lei nº 13.964/2019, não é mais possível a conversão da prisão em 
flagrante em preventiva sem provocação por parte ou da autoridade policial, do querelante, 
do assistente, ou do Ministério Público, mesmo nas situações em que não ocorre audiência 
de custódia. 
A Lei nº 13.964/2019, ao suprimir a expressão “de ofício” que constava do art. 282, § 2º, e 
do art. 311, ambos do CPP, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem 
o prévio requerimento das partes ou representação da autoridade policial. Logo, não é mais 
possível, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação ‘ex officio’ do Juízo 
processante em tema de privação cautelar da liberdade. A interpretação do art. 310, II, do 
CPP deve ser realizada à luz do art. 282, § 2º e do art. 311, significando que se tornou inviável, 
mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante 
de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, 
anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o 
caso, do querelante ou do assistente do MP. Vale ressaltar que a prisão preventiva não é uma 
consequência natural da prisão flagrante, logo é uma situação nova que deve respeitar o 
disposto, em especial, nos arts. 311 e 312 do CPP. 
STJ. 3ª Seção. RHC 131263, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 24/02/2021 (Info 
686). STF. 2ª Turma. HC 192532 AgR, Rel. Gilmar Mendes, julgado em 24/02/2021. 

Sobre o assunto, em data recente o STJ entendeu que, mesmo que não tenha havido pedido inicial, pode 
a ilegalidade ser superada com o pedido posterior, pelo MP, ou representação da autoridade policial. 
Vejamos: 

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE PELA CONVERSÃO DE OFÍCIO DA 
PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO DA 
AUTORIDADE POLICIAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO 
PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA 
ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A 
DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. 
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I - A Constituição Federal de 1988 estabeleceu a dignidade da pessoa humana como ponto 
nuclear das suas diretrizes principiológicas e programáticas, reverenciando-a, no âmbito 
penal, na responsabilização por conduta penalmente imputável como decorrência da estrita 
observância das garantias constitucionais que as concretizam, tornando justo e legítimo o 
decreto condenatório. II - O desrespeito das normas que promovem o devido processo legal 
implica, em regra, nulidade do ato nas hipóteses de descumprimento da sua finalidade e da 
ocorrência de efetivo e comprovado prejuízo, segundo orientação dos princípios pas de 
nullité sans grief e da instrumentalidade. III - O princípio da instrumentalidade reforça a 
manutenção de determinados atos não só pela economia processual, mas pela agilidade que 
se deve empreender em busca do ato final do processo, a sentença, a teor dos arts. 565 a 572 
do CPP. 
IV - No que concerne à decretação da prisão preventiva, de ofício, pelo d. juízo de primeiro 
grau, insta constar que o posterior requerimento da autoridade policial pela segregação 
cautelar ou manifestação do Ministério Público favorável à medida cautelar extrema suprem 
o vício da inobservância da formalidade de prévio requerimento, corroborando a higidez do 
feito e ausência de nulidade processual. V - No caso, consoante destacado pelo v. acórdão 
objurgado, denota-se que, embora na homologação da prisão em flagrante e sua posterior 
conversão em custódia preventiva não se tenha observado a formalidade de prévio 
requerimento pela autoridade policial ou ministerial, em momento posterior, qual seja, 4 
dias após, houve o requerimento da autoridade policial pela decretação da prisão preventiva, 
evidenciando-se a higidez do feito, de modo que não se configura nenhuma nulidade passível 
de correção, observado, pois, o devido processo legal. VI - A prisão cautelar deve ser 
considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real 
indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da 
lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. VII - Na hipótese, o decreto 
prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, 
para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a quantidade das drogas 
apreendidas - 664,3g de maconha e 1,2g de cocaína, divididos em 1 tablete e 2 porções de 
maconha, 2 porções de haxixe, 1 papelote de cocaína, além de mais 2 porções e mais 2 
tabletes de maconha. - circunstâncias indicativas de um maior desvalor da conduta em tese 
perpetrada, bem como da periculosidade concreta da agente, a revelar a indispensabilidade 
da imposição da medida extrema. Precedentes. VIII - Não é cabível a aplicação das medidas 
cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a 
decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo 
Penal. IX - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos 
argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser 
mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.  
Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 136.708/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, 
QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 29/03/2021) 

#DICA 02  

Sobre o reconhecimento pessoal, a doutrina pátria há tempos defende a necessidade da observância as 
formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal que assim dispõe: 
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Art. 226.  Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-
á pela seguinte forma: 

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que 
deva ser reconhecida; 

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras 
que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o 
reconhecimento a apontá-la; 

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de 
intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser 
reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela; 

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, 
pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais. 

Parágrafo único.  O disposto no no III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução 
criminal ou em plenário de julgamento. 

Ocorre que durante muito tempo o entendimento que sempre prevaleceu era o de que o disposto no 
referido dispositivo legal consistia em mera recomendação ao juízo, o que sempre ensejou a prática de 
inúmeras injustiças. 

O STJ, contudo, recentemente mudou o seu entendimento e passou a entender que o mandamento do 
artigo 226 do CPP é verdadeira garantia ao acusado e que deve sim ser observado, havendo nulidade da 
decisão que se baseia, por exemplo, em reconhecimento fotográfico que não tenha seguido o rigor legal. 
Vejamos: 

1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do 
Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se 
encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 
2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do 
procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da 
pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado 
o reconhecimento em juízo; 
3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que 
observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria 
delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com 
o ato viciado de reconhecimento; 
4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a 
par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como 
etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como 
prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. 
STJ. 6ª Turma. HC 598886-SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 27/10/2020 (Info 
684). 
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#DICA 03  

Um tema recém inaugurado no Código de Processo Penal é o denominado Acordo de Não Persecução 
Penal – ANPP que foi introduzido pelo Pacote Anticrime pela Lei n. 13.964/2020. 

Segundo dispõe o Artigo 28A do CPP: 

Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e 
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com 
pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de 
não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do 
crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente 

São vedações à concessão do ANPP: 

 Quando cabível transação (inciso I); 
 Reincidente ou havendo elementos que comprovem conduta criminal habitual, reiterada ou 

profissional, exceto se forem insignificantes as infrações (inciso II); 
 Ter sido beneficiado nos últimos 5 anos pelo ANPP, transação penal ou suspensão processual 

(inciso III); 
 Violência doméstica e familiar ou contra mulher por razões de gênero (inciso IV). 

De sua vez, são possíveis de serem fixadas as seguintes condições: 

 Reparar o dato ou restituir a coisa, exceto na impossibilidade de fazê-lo; 
 Renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como 

instrumentos, produto ou proveito do crime; 
 Prestar serviços à comunidade correspondente à pena mínima diminuída de um a 2/3; 
 Pagar prestação pecuniária; 
 Cumprir outra condição, desde que proporcional e compatível com a infração. 

Diante disso, podem surgir os seguintes questionamentos: 

1 - É direito subjetivo do agente que preenche os requisitos?  

R. Para STF (HC 191.464) e STJ não (AgRg no RHC 130.587).  

Para parte da doutrina, sim. 

2 - ANPP retroage a fatos anteriores para beneficiar o réu?  

R. Sim, desde que ainda não recebida a denúncia (STJ. 5ª Turma. HC 607003-SC e STF. 1ª Turma. HC 
191464 AgR ambos de 2020). 

3 – Cabe recurso da não homologação?  
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R. Sim. Art. 581, inciso XXV, CPP. 

4 – O Poder Judiciário pode impor ao MP a obrigação de ofertar ANPP?  

R. Para o STF não (STF, 2º turma, HC 194.677/SP).  

Obs.: “§ 14. No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução 
penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste 
Código”.   

É muito importante que você grave os requisitos e os entendimentos firmados pelos Tribunais 
Superiores acima citados. 

EXECUÇÃO PENAL 

#DICA 01  

Um assunto interessante e que pode ser objeto de questionamento na sua prova é a eventual 
modificação da data-base com a realização da unificação das penas. 

Em matéria de regime de cumprimento de pena, dispõe a LEP que na hipótese de condenação por mais 
de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de 
cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o 
caso, a detração ou a remição. 

Vejamos o que diz o artigo 111 da LEP: 

Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em 
processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da 
soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição. 

Com a unificação das penas, decorrente de novas condenações, há um novo somatório e uma nova 
sanção finalmente fixada. Ocorre que o prazo de cumprimento das penas anteriormente efetivado não 
pode ser deixado de lado. Ou seja, o prazo de cumprimento da pena desde a prisão ou falta grave até a 
nova decisão de unificação deve ser considerado de modo que a nova unificação não pode ser apta a 
modificar a data-base para a concessão dos benefícios penais (progressão de regime, livramento 
condicional etc.). 

Nesse sentido: 

ECURSO ESPECIAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS.SUPERVENIÊNCIA DO 
TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TERMO A QUO PARA CONCESSÃO 
DE NOVOS BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ALTERAÇÃO DA DATA-
BASE. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A superveniência de nova 
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condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao 
reeducando. Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o 
condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante 
inteligência dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal. 2. A alteração 
da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das 
penas, não encontra respaldo legal. Portanto, a desconsideração do período de cumprimento 
de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido 
antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta 
disciplinar grave, configura excesso de execução. 3. Caso o crime cometido no curso da 
execução tenha sido registrado como infração disciplinar, seus efeitos já repercutiram no 
bojo do cumprimento da pena, pois, segundo a jurisprudência consolidada do Superior 
Tribunal de Justiça, a prática de falta grave interrompe a data-base para concessão de novos 
benefícios executórios, à exceção do livramento condicional, da comutação de penas e do 
indulto. 
Portanto, a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia 
servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem. 4. 
O delito praticado antes do início da execução da pena não constitui parâmetro idôneo de 
avaliação do mérito do apenado, porquanto evento anterior ao início do resgate das 
reprimendas impostas não desmerece hodiernamente o comportamento do sentenciado. As 
condenações por fatos pretéritos não se prestam a macular a avaliação do comportamento 
do sentenciado, visto que estranhas ao processo de resgate da pena. 5. Recurso especial 
representativo da controvérsia não provido, assentando-se a seguinte tese: a unificação de 
penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios.  
(ProAfR no REsp 1753509/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, 
julgado em 18/12/2018, DJe 11/03/2019) 

#DICA 02  

Uma interessante decisão do Superior Tribunal de Justiça, em um tema que pode ser objeto de aplicação 
na prova, é o reconhecimento do princípio da fraternidade para fins de computação em dobro da pena 
privativa de liberdade em estabelecimentos considerados insalubres. 

Com efeito, o STJ, no HC 136.961 reconheceu que a pena cumprida em situação degradante deve ser 
contada em dobro. 

Pelo princípio da fraternidade, os direitos e garantias expressos na constituição não excluem outros 
decorrentes do regime e princípios por ela adotados ou os tratados internacionais de que a República 
Federativa do Brasil seja parte.  

Isso decorre da necessidade de aplicação das normas de direitos humanos ratificadas pelo Brasil, em 
especial o atendimento á Resolução da CIDH (11/11/2018) editada Pela Corte Interamericana de 
Direitos Humanos e determinou o cômputo em dobro de cada dia da pena de privação de liberdade, 
além da proibição de ingresse de novos presos de presídio localizado no Complexo de Bangu, no Rio de 
Janeiro. 

DICAS ESTRATÉGICAS – DPEPA  
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DIREITO TRIBUTÁRIO 

#DICA 01 - IMUNIDADES 

Tema Rercussão Geral STF 1140  (RE 1320054):  As empresas públicas e as sociedades de 
economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a 
acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da 
imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, 
independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço. J. em 
15/05/2021 

Comentários 

A CF/88 em seu art. 150, VI, “a”: veda à União, Estados, Distrito Federal e Municípios instituir impostos 
sobre o patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros, naquilo que é chamado de princípio da imunidade 
recíproca. 

Ainda que a CF/88 tenha feito referência somente às pessoas políticas e suas autarquias e fundações de 
direito público a jurisprudência atual do STF tende a conceder imunidade tributária às empresas 
públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público de cunho essencial e exclusivo 
como é o caso da Empresa Brasileira de Correios (EBC) e da Empresa Brasileira de Infraestrutura 
Aeroportuária (INFRAERO). 

Ao julgar o tema 1140 o Supremo Tribunal Federal deixou claro que a imunidade não se aplica às 
empresas públicas e sociedades de economia mista que distribuam lucros a acionistas privados ou  
ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, como seria o caso da Caixa Federal (empresa pública 
em regime concorrencial) ou o Banco do Brasil (sociedade de economia mista, em regime 
concorrencial e que distribui lucros – dividendos- aos acionistas privados). 

Não esqueça que a Constituição somente limita a competência tributária em relação aos impostos, o que 
não impede que as pessoas políticas tenham a obrigação de pagamento às demais de outras espécies 
tributárias como taxas ou contribuições especiais "A imunidade tributária recíproca – CF, art. 150, VI, a 
– somente é aplicável a impostos, não alcançando as taxas." (STF RE 364.202, Rel. Min. Carlos Velloso, 
julgamento em 3-10-2004, Segunda Turma, DJ de 28-10-2004.) 

Da mesma forma, a imunidade recíproca entre as pessoas políticas é limitada aos chamados tributos 
diretos como é o caso do IPVA, IPTU, onde as pessoas políticas são contribuintes de fato e de direito, não 
se aplicando a imunidade recíproca nos tributos em que estas arcam com a repercussão, como o ICMS e 
IPI (Tese 402 da Repercussão Geral do STF). 

#DICA 02 - ITCMD 

Tema Repercussão Geral 0825 (RE 851108) 
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 “É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no 
artigo 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem a intervenção da lei complementar exigida 
pelo referido dispositivo constitucional. Julgado 22/02/2021 

Comentários:  O artigo 155, § 1º, III, da Constituição Federal dispõe que cabe a Lei Complementar 
Nacional dispor sobre qual será o sujeito ativo da obrigação tributária relativa ao ITCMD quando o 
doador tiver domicilio ou residência no exterior ou se o de cujus possuía bens, era residente ou 
domiciliado ou teve o seu inventário processado no exterior. Em tais hipóteses, até que sobrevenha lei 
nacional não poderão os estados dispor sobre a sua competência em relação à matéria.  

#DICA 03 - COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA 

Tema Repercussão Geral 1130 (RE 1293453)  Pertence ao Município, aos Estados e ao 
Distrito Federal a titularidade das receitas arrecadadas a título de imposto de renda retido 
na fonte incidente sobre valores pagos por eles, suas autarquias e fundações a pessoas físicas 
ou jurídicas contratadas para a prestação de bens ou serviços, conforme disposto nos arts. 
158, I, e 157, I, da Constituição Federal. Julgado em 22/10/2021 

Comentários:  De acordo com os arts. 158, I, e 157, I, da Constituição Federal, trata-se de receita própria 
dos Estados, DF e Municípios, independente de repasse à União e posterior devolução, como 
consequência prática dessa titularidade temos que eventual demanda buscando discutir a legalidade 
dos valores retidos na fonte à título de imposto de renda deverá ser proposta contra o ente público que 
recebeu os valores retidos e não a união, na forma da súmula 447 do Superior Tribunal de Justiça: 
Súmula 447 -Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de 
renda retido na fonte proposta por seus servidores. 

#DICA 04 - IMPOSTO DE RENDA 

Súmula STJ 498 - Não incide Imposto de Renda sobre verba percebida a título de dano moral. 
(tema repetitivo 380) 

Comentários: O fato gerador do imposto de renda é a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica 
decorrente de acréscimo patrimonial (art. 43 do CTN), de modo que não incide imposto de renda sobre 
as verbas recebidas a título de indenização quando inexistente acréscimo patrimonial, mas mera 
reposição, ainda que extrapatrimonial. 

#DICA 05 - TAXAS 

Tema repercussão geral 0721 (RE 789218) São inconstitucionais a instituição e a cobrança 
de taxas por emissão ou remessa de carnês/guias de recolhimento de tributos. 

Comentários: A base constitucional das taxas é a prestação de serviço público (CTN, art. 77) ou o regular 
exercício do poder de polícia (CTN, art. 78) ambos ligados a uma atuação específica em relação ao sujeito 
passivo, contudo, a taxa taxas por emissão ou remessa de carnês/guias de recolhimento de tributos não 
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representa qualquer atividade específica em relação ao sujeito passivo, já que a notificação do 
contribuinte do lançamento e/ou do prazo para paragmento voluntário do tributo é elemento 
integrante do próprio ato de lançamento, que somente se torna efetivo, interrompendo assim a 
contagem da decadência (STJ, súmula 622) com a sua efetiva notificação, logo, não é serviço prestado 
em relação ao contribuinte, mas no interesse exclusivo do Estado.  

DIREITO CIVIL 

#DICA 01  

Considerando que a prova da DPE/PA será organizada pelo CEBRASPE, se faz necessária uma revisão 
dos principais julgados do Superior Tribunal de Justiça relacionados à disciplina de Direito Civil. Do 
mesmo modo, cobranças relacionadas à lei seca também costumam ser cobradas, por isso, estejam 
atentos às principais previsões normativas, notadamente aquelas mais recentes. 

Informativo 649 STJ - Corte Especial. EREsp 1.281.594-SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Rel. Acd. 

Min. Felix Fischer 

A pretensão indenizatória decorrente do inadimplemento contratual sujeita-se ao prazo 
prescricional decenal (art. 205 do Código Civil), se não houver previsão legal de prazo 
diferenciado.  

Como se nota da mera leitura dos arts. 205 e 206 do Código Civil, não restou previsto qualquer prazo 
prescricional com relação às pretensões fundadas em inadimplemento contratual. Surgiu, portanto, a 
dúvida na doutrina acerca da aplicação do prazo geral, de 10 anos, previsto pelo art. 205, ou se seria 
aplicável outro prazo estipulado nos parágrafos do art. 206. 

Num primeiro momento, sustentava a doutrina que o prazo aplicável seria o disposto no art. 206, §3o, 
V do CC/02 (pretensão de reparação civil). Isso porque a responsabilidade civil decorrente de 
inadimplemento contratual, nada mais é do que mera espécie de reparação civil em sentido amplo. 

Art. 206. Prescreve: (...) § 3 o Em três anos: (...) V - a pretensão de reparação civil;  

Todavia, como já antecipado na ementa do julgado proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal 
de Justiça, esse não foi o entendimento que prevaleceu. 

Em primeiro lugar, exigiu o STJ que fosse realizada uma interpretação literal acerca da expressão 
"reparação civil", de modo que não restou apurada qualquer menção legal ao referido termo quando 
relacionado à inadimplemento contratual. 

Como se não bastasse, todas as vezes que o CC/02 utilizou a expressão "reparação civil" o relacionava 
com hipóteses de responsabilidade civil aquiliana (extracontratual), sendo essa, portanto, a intenção do 
legislador. 



 

 

 

 

 

35 
82 

Por consequência, em não havendo prazo menor específico para tal modalidade, aplicar-se-á o prazo 
geral estipulado pelo próprio art. 205 do CC/02. 

Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. 

Muita atenção com o referido julgado. O tema prescrição é sempre cobrado em provas, notadamente 
quando há um julgado específico sanando certa controvérsia a respeito da hipótese. 

No caso em tela, a relevância se faz presente, tanto pelo julgamento em sede de Corte Especial, quanto 
por haver superação de entendimento que já havia sido firmado em sede de Enunciado do CJF (O 
enunciado n. 419 determinava que o prazo prescricional de três anos para a pretensão de reparação civil 
aplica-se tanto à responsabilidade contratual, quanto à responsabilidade extracontratual). 

Sendo assim, em resumo: 

Responsabilidade civil extracontratual (reparação civil): 3 anos (art. 206, § 3º, V) 
Responsabilidade contratual (ilícito contratual): 10 anos (art. 205) 

#DICA 02    

Outro tema de grande relevância e que pode confundir o candidato na hora da prova tem relação com o 
estudo da Cláusula Penal (bem como das Arras). O Superior Tribunal de Justiça possui diversos julgados 
a respeito do tema, e, ao delimitar certas questões, acaba recordando conceitos clássicos acerca do 
instituto. Vejamos o principal deles. 

Informativo 651 STJ - 2ª Seção. REsp 1.498.484-DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão (recurso 

repetitivo) 

A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da 
obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua 
cumulação com lucros cessantes.  

Primeiramente, nos recordemos no que consiste a cláusula penal. 

Figura como uma cláusula do contrato (ou acessório ao principal), em que se estipula, previamente, o 
valor da indenização que deverá ser paga pela parte contratante que não cumprir, culposamente, a 
obrigação. Ela também é conhecida como multa ou pena contratual. 

Os artigos 410 e 411 do CC/02 trazem as duas modalidades de Cláusula Penal que podemos verificar no 
caso concreto, a moratória e a compensatória: 

Art. 410. Quando se estipular a cláusula penal para o caso de total inadimplemento da 
obrigação, esta converter-se-á em alternativa a benefício do credor. Compensatória 
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Art. 411. Quando se estipular a cláusula penal para o caso de mora, ou em segurança especial 
de outra cláusula determinada, terá o credor o arbítrio de exigir a satisfação da pena 
cominada, juntamente com o desempenho da obrigação principal. Moratória 

A cláusula penal compensatória se presta a servir de indenização (fixação antecipada) em caso de 
inadimplemento absoluto da obrigação. Portanto, serve basicamente como uma prefixação das perdas 
e danos. 

Por sua vez, a cláusula penal moratória se presta a desestimular o devedor a incorrer em mora, ou seja, 
é aplicada em casos de inadimplemento relativo, servindo como mera multa pelo descumprimento a 
destempo. Desse modo, pode-se notar que possui tanto função de inibir o descumprimento, indenizando 
por perdas e danos; quanto de punir o devedor pelo atraso. 

A dúvida que costumava surgir é: poderíamos cumular a cláusula penal moratória com eventuais lucros 
cessantes advindos da mora? 

Por obvio, se estivéssemos diante de cláusula penal compensatória não seria lícita a cumulação, sob 
pena de punir duas vezes o devedor pela mesma conduta. Como destacado, a finalidade da cláusula 
penal compensatória é justamente recompor a parte pelos prejuízos que eventualmente decorram do 
inadimplemento total ou parcial da obrigação.  

Ora, se as próprias partes já acordaram previamente o valor que entendem suficiente para recompor os 
prejuízos experimentados em caso de inadimplemento, não se pode admitir que, além desse valor, ainda 
seja acrescido outro, com fundamento na mesma justificativa. 

Todavia, em se tratando de Cláusula Penal Moratória, como vimos, há divergência com relação a sua 
natureza: serviria como mero instrumento para evitar a mora, ou também possui finalidade 
indenizatória? 

Entendeu o Superior Tribunal de Justiça que a finalidade principal da cláusula penal moratória 
também é a reparação pelos danos decorrentes do inadimplemento (nesse caso, relativo), figurando a 
finalidade inibitória como mero acessório. 

Por essa razão, ainda que a multa fosse fixada com natureza moratória, ela já serviria para ressarcir a 
parte dos prejuízos que sofreu com o inadimplemento verificado, sendo indevida a sua cumulação com 
posterior ação indenizatória por perdas e danos. 

#DICA 03  

Apesar do Superior Tribunal de Justiça dominar os julgados relacionados ao Direito Civil, por vezes, o 
Supremo Tribunal Federal analisa dispositivos cíveis que necessitam de certa filtragem constitucional. 
Foi o que aconteceu com a análise acerca do art. 1.790 do CC/02 que foi considerado inconstitucional 
pela Corte Suprema. Desse modo, restou criada verdadeira equiparação sucessória entre o casamento e 
a união estável. Vejamos os principais aspectos da decisão. 
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Informativo 864 STF - Plenário. RE 646721/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Roberto 

Barroso e RE 878694/MG, Rel. Min. Roberto Barroso 

No sistema constitucional vigente, é inconstitucional a diferenciação de regimes sucessórios 
entre cônjuges e companheiros, devendo ser aplicado, em ambos os casos, o regime 
estabelecido no artigo 1.829 do Código Civil.  

Na literalidade do Código Civil, havia dispositivo específico tratando sobre a sucessão do companheiro 
(art. 1.790). Ocorre que tal previsão, trazia um regime específico, confuso e não equiparado ao regime 
sucessório observado ao cônjuge tendo sido sempre objeto de intenso debate doutrinário. 

Nunca se soube afirmar, com certeza, se o regime proposto pelo art. 1.790 era benéfico ou prejudicial 
ao companheiro, se comparado ao cônjuge, tendo se formado verdadeira torre de babel de 
posicionamentos. 

Diante desse cenário, entendeu o Supremo Tribunal Federal que a previsão contida no referido artigo 
violava os princípios da: 

 Igualdade - não havia justificativa para tratamento diferenciado. A Constituição protege a união 
estável como entidade familiar, ao lado do casamento, não existindo hierarquia entre eles. 

 Dignidade da Pessoa Humana - o companheiro era sempre prejudicado ao figurar num eventual 
conflito sucessório, se comparado ao cônjuge sobrevivente em hipóteses análogas. 

 Proporcionalidade (proteção deficiente e vedação ao retrocesso) - considerando que havia lei 
específica tratando da sucessão do companheiro, na vigência do CC/16, não poderia a previsão 
do CC/02 ser mais prejudicial, garantindo menos direitos a esse indivíduo. 

Diante desse julgado, podemos afirmar com certeza que atualmente prevalecem as posições que 
valorizam o afeto no âmbito da constituição de uma família. Assim sendo, resta vedada qualquer 
tentativa de "hierarquização de famílias", já que aos cônjuges e companheiros foi garantida equiparação 
sucessória. 

Atenção: é importante lembrar que o STF somente garantiu a equiparação sucessória entre os regimes 
de casamento e união estável. As demais regras continuam vendo tais modalidades de entidade familiar, 
como entidades distintas (regras de solidariedade, regras de formalidades, direitos e deveres, e etc). 

Ainda nesse tópico, é importante recordar outro julgado do Superior Tribunal de Justiça acerca da 
modulação temporal dos efeitos da decisão prolatada pelo STF. Isso porque, a mudança foi considerável 
e poderia gerar uma "avalanche" de revisões em inventários e partilhas já findados. 

Diante disso, segue o entendimento esposado pelo STF e confirmado pelo STJ acerca da modulação dos 
efeitos, determinando, por consequência, quando o novo entendimento poderá ser aplicado: 

Ao declarar a inconstitucionalidade do art. 1.790 do CC/2002 (tema 809), o Supremo 
Tribunal Federal modulou temporalmente a aplicação da tese para apenas "os processos 
judiciais em que ainda não tenha havido trânsito em julgado da sentença de partilha", de 
modo a tutelar a confiança e a conferir previsibilidade às relações finalizadas sob as regras 
antigas.  
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#DICA 04  

O Direito Real de Habitação, por si só, é tema muito relevante para o concurso da Defensoria Pública. O 
tema é recorrentemente abordado na prática forense, diversas são as polêmicas doutrinárias, e por 
diversas vezes, os Tribunais Superiores pacificam alguma questão que envolve o referido instituto. 
Sendo assim, de maneira breve, trataremos das principais características de tal direito real, ressaltando 
os mais recentes informativos acerca do tema. 

O Direito Real de Habitação é previsto no Código Civil como sendo o direito de habitar gratuitamente 
casa alheia, o titular deste direito não a pode alugar, nem emprestar, mas simplesmente ocupá-la com sua 
família (art. 1.414). Trata-se, portanto, de uma espécie de direito real, figurando inclusive no rol do art. 
1.225. 

Garante o art. 1.831 do CC/02: 

Art. 1.831. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, 
sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação 
relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela 
natureza a inventariar.  

De maneira resumida, como o próprio STJ costumava afirmar o cônjuge sobrevivente tem direito real 
de habitação sobre o imóvel em que residia o casal, desde que seja o único dessa natureza e que 
integre o patrimônio comum ou particular do cônjuge falecido no momento da abertura da 
sucessão. 

A polêmica surge quando verificamos que o referido dispositivo somente apresente o "cônjuge 
sobrevivente" como titular de tal direito. Aliás, o companheiro possui direito nesse sentido? 

Apesar do art. 1.831 mencionar apenas o cônjuge sobrevivente, silenciando quanto à extensão desse 
direito ao companheiro sobrevivente, o STJ possui entendimento pacífico de que é possível garanti-lo 
ao companheiro. Ademais, esse dispositivo do CC deverá ser interpretado conforme a regra contida no 
art. 226, § 3º, da CF/88, que reconhece a união estável como entidade familiar. 

Realiza-se, portanto, uma interpretação que garanta à pessoa que viva em união estável os mesmos 
direitos que ela teria caso fosse casada. Como se não bastasse, a Lei 9.278/96 garante expressamente 
tal direito ao companheiro. Desse modo, ainda que tenha sido editada sob a égide do CC/16, seus 
dispositivos continuariam a viger; até porque, eventual supressão, violaria a vedação ao retrocesso. 

Passemos agora aos mais recentes julgados envolvendo a temática: 

Informativo 685 STJ - Os herdeiros não podem exigir remuneração do companheiro 
sobrevivente pelo uso do imóvel (direito real de habitação).  

Reforçando, portanto, a característica da gratuidade de tal direito real. 
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Informativo 685 STJ - Aos herdeiros não é autorizado exigir a extinção do condomínio e a 
alienação do bem imóvel comum enquanto perdurar o direito real de habitação.  

Ou seja, se eventuais herdeiros do falecido tenham direito a partilhar o bem, não poderão fazê-lo 
enquanto o cônjuge ou companheiro ainda estiver exercendo tal direito. Resta confirmada a 
característica da perpetuidade.  

Informativo 680 STJ - A copropriedade (com terceiro) anterior à abertura da sucessão 
impede o reconhecimento do direito real de habitação.  

Somente figuraria como impeditivo ao reconhecimento do direito real de habitação, a copropriedade 
com terceiros (a princípio, estranhos à sucessão) anterior à abertura da sucessão, pois significaria impor 
uma restrição fundada no direito de família, a pessoa que sequer possui vínculos com aquele cônjuge 
ou companheiro sobrevivente. 

#DICA 05  

Por fim, trataremos de um tema que ainda não foi objeto de jurisprudência dos Tribunais Superiores, 
justamente por ser uma das previsões normativas mais recentes e de considerável relevância para 
provas da Defensoria Pública. Considerando que os temas envolvendo a pandemia da COVID-19 serão 
muito explorados pelas bancas examinadoras, nada mais justo do que tecermos comentários acerca dos 
principais dispositivos legais relacionados ao dia-a-dia da Defensoria Pública. 

Como a própria lei determina, foram instituídas normas de caráter transitório e emergencial para a 
regulação de relações jurídicas de Direito Privado em virtude da pandemia do coronavírus (Covid-19) 
considerando-se o dia 20 de Março de 2020 como termo inicial dos eventos derivados da crise gerada 
pela pandemia. 

Passamos às previsões mais relevantes: 

Art. 3º da Lei 14.010/20. 

Art. 3º Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, 
a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020. 

§ 1º Este artigo não se aplica enquanto perdurarem as hipóteses específicas de 
impedimento, suspensão e interrupção dos prazos prescricionais previstas no ordenamento 
jurídico nacional. 

§ 2º Este artigo aplica-se à decadência, conforme ressalva prevista no art. 207 da Lei nº 
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). 

Conforme destacado, trata-se de hipótese de SUSPENSÃO e IMPEDIMENTO de prazos prescricionais e 
decadenciais. Portanto, os prazos que já estavam correndo, terão a contagem suspensa a partir da 
entrada em vigor da normativa, sendo retomada a contagem a partir de 1 de novembro de 2020. Já os 
prazos que ainda não haviam sido iniciados, estarão impedidos de transcorrer por determinação legal. 
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ATENÇÃO: em nenhuma hipótese haverá interrupção do prazo prescricional (ou seja, nova contagem a 
partir do zero) por ausência de previsão nesse sentido. 

O candidato também deve estar atento para a previsão do §2o que determina a suspensão e 
impedimento dos prazos decadenciais, já que configuram hipótese excepcionalíssima.  

Art. 9º da Lei 14.010/20. 

Art. 9º Não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo, 
a que se refere o art. 59, § 1º, incisos I, II, V, VII, VIII e IX, da Lei nº 8.245, de 18 de outubro 
de 1991, até 30 de outubro de 2020.   

 

Muita atenção ao texto da referida norma, uma vez que só há impeditivo para a concessão de LIMINAR 
para desocupação de imóvel, ou seja, resta vedada a determinação de desocupação do imóvel sem a 
audiência da parte contrária. Outro ponto que merece atenção do candidato é que a norma traz rol 
TAXATIVO de hipóteses em que restará impedida a concessão de tal liminar. 

A princípio, somente quando o pedido de despejo encontrar fundamento nos incisos mencionados pelo 
art. 9o, é que teremos a impossibilidade de determinação de desocupação liminar. Todavia, caso o 
examinador traga fundamento não previsto pela Lei, o candidato poderá mencionar que a despeito da 
ausência de previsão legal, nada impede pedido nesse sentido, mencionando inclusive os diversos 
precedentes do STF impedindo as desocupações coletivas durante o período da pandemia.  

Art. 10 da Lei nº 14.010/20. 

Art. 10. Suspendem-se os prazos de aquisição para a propriedade imobiliária ou mobiliária, 
nas diversas espécies de usucapião, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro 
de 2020. 

Por fim, a previsão do art. 10 certamente será objeto de questões envolvendo usuários da Defensoria 
Pública, que figurem tanto no polo ativo quanto no passivo demanda. 

As ações de usucapião são muito recorrentes no dia-a-dia do Defensor Público, tanto pela precariedade 
dos títulos que embasam a "posse/propriedade" dos imóveis que os assistidos residem, quanto pela 
ausência completa de registro daquele local. 

Sendo assim, MUITA atenção para enunciados que descrevam um caso em que o lapso temporal da 
usucapião seria completado durante Junho e Outubro de 2020. Por haver mera suspensão, o prazo 
voltaria a correr somente em 1o de Novembro de 2020. 

OBS. é importante lembrar que o STJ já possui precedente autorizando que o requisito temporal da 
usucapião seja verificado já no decorrer da ação. Desse modo, tal previsão não figura como um 
impeditivo absoluto à distribuição da ação em si, mas somente ao reconhecimento do direito autoral. 
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DIREITO DO CONSUMIDOR 

#DICA 01 - EDIÇÃO Nº 165 – STJ EM TESES 

2) A depender do caso, o erro grosseiro de carregamento no sistema de preços e a rápida comunicação 
ao consumidor podem afastar a falha na prestação do serviço e o princípio da vinculação da oferta. 

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA 
COM COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. 
CANCELAMENTO DE RESERVA DE BILHETE AÉREO. FALHA NO SISTEMA DE CARREGAMENTO DE 
PREÇOS. AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE BILHETE ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE 
LANÇAMENTO DO DÉBITO NO CARTÃO DE CRÉDITO DO CONSUMIDOR. COMUNICAÇÃO RÁPIDA A 
RESPEITO DA NÃO FORMALIZAÇÃO DA COMPRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 
INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER AFASTADA. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE 
DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 

6. Na espécie, os consumidores promoveram a reserva de bilhetes 
aéreos com destino internacional (Amsterdã), a preço muito aquém do 
praticado por outras empresas aéreas, não tendo sequer havido a 
emissão dos bilhetes eletrônicos (e-tickets) que pudessem, finalmente, formalizar a compra. Agrega-se 
a isto o fato de que os valores sequer foram debitados do cartão de crédito do primeiro recorrente e, em 
curto período de tempo, os consumidores receberam e-mail informando a não conclusão da operação. 

7. Diante da particularidade dos fatos, em que se constatou inegável 
erro sistêmico grosseiro no carregamento de preços, não há como se 
admitir que houve falha na prestação de serviços por parte das 
fornecedoras, sendo inviável a condenação das recorridas à obrigação 
de fazer pleiteada na inicial, relativa à emissão de passagens 
aéreas em nome dos recorrentes nos mesmos termos e valores 
previamente disponibilizados. 

8. Com efeito, deve-se enfatizar o real escopo da legislação 
consumerista que, reitera-se, não tem sua razão de ser na proteção 
ilimitada do consumidor - ainda que reconheça a sua vulnerabilidade 
-, mas sim na promoção da harmonia e equilíbrio das relações de 
consumo. 

REsp 1794991 / SE. 11/05/2020 

 

Edição 163 – STJ em Teses 

2) Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código 
de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente 
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comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou 
parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. (Súmula n. 543/STJ)  

Segundo a jurisprudência do STJ, "o adquirente de unidade imobiliária, mesmo não sendo o destinatário 
final do bem e apenas possuindo o intuito de investir ou auferir lucro, poderá encontrar abrigo da 
legislação consumerista com base na teoria finalista mitigada se tiver agido de boa-fé e não detiver 
conhecimentos de mercado imobiliário nem expertise em incorporação, construção e venda de imóveis, 
sendo evidente a sua vulnerabilidade. Em outras palavras, o CDC poderá ser utilizado para amparar 
concretamente o investidor ocasional (figura do consumidor investidor)" (REsp n. 1.785.802/SP, 
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/2/2019, DJe 
6/3/2019), o que foi observado pela Corte local. AgInt no AREsp 1474264 / RJ. DJe 22/11/2021. 

4) Não é abusiva a cláusula de tolerância nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em 
construção que prevê prorrogação do prazo inicial para a entrega da obra pelo lapso máximo de 180 
(cento e oitenta) dias, desde que observado o direito de informação ao consumidor. 

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA DE 
TOLERÂNCIA. ABUSIVIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS 
CESSANTES. DANO MATERIAL PRESUMIDO. PRECEDENTES. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SÚMULA 7 
DO STJ. COBRANÇA DAS DESPESAS DE CONDOMÍNIO ANTERIORES À IMISSÃO NA POSSE. 
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 

"Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do 
imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante 
o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo 
do promitente comprador" (EREsp 1341138/SP, Rel. Ministra MARIA 
ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 
22/05/2018). [...]  

A efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, define o 
momento a partir do qual surge para o condômino a obrigação de 
efetuar o pagamento das despesas condominiais. Precedentes. 

AgInt no REsp 1848775 / RO. DJe 03/03/2021 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL 

#DICA 01 – COMPETÊNCIA JURISDICIONAL 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO-
SURPRESA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS N. 282/STF E 211/STJ. AÇÃO DE 
ALIMENTOS, DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO. COMPETÊNCIA. 
DOMICÍLIO DO ALIMENTANDO. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. PRINCÍPIO. MITIGAÇÃO. 
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. PRECEDENTES. PARTILHA DE BENS. 
RECONVENÇÃO. DESNECESSIDADE. DISPOSITIVO LEGAL IMPERTINENTE. SÚMULA N. 
284/STF. NÃO PROVIMENTO.(...) 2. É possível a modificação da competência no caso de 
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alteração de domicílio do alimentando n  curso da ação de alimentos, mormente em se 
tratando de filho menor e não constatada má-fé da detentora da guarda. (...) (AgInt no AREsp 
1551305/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 
01/06/2020, DJe 05/06/2020) 

Comentário: Ainda que a regra do art. 43 do Código de Processo Civil estabeleça que “Determina-se a 
competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as 
modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão 
judiciário ou alterarem a competência absoluta” o Superior Tribunal de Justiça permite que a alteração 
da competência em virtude da alteração do domicílio do genitor detentor da sua guarda, partindo da 
premissa de garantia do melhor interesse da criança. 

#DICA 02 - INTIMAÇÃO PESSOAL  

É admissível a extensão da prerrogativa conferida à Defensoria Pública de requerer a 
intimação pessoal da parte na hipótese do art. 186, §2º, do CPC ao defensor dativo nomeado 
em razão de convênio entre a Ordem dos Advogados do Brasil e a Defensoria. (RMS 64.894-
SP) 

Comentário: Ainda que o Art. 186, §2º Código de Processo Civil tenha outorgado à Defensoria Pública a 
prerrogativa da “ intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de 
providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada”, corretamente o 
Superior Tribunal de Justiça ampliou a possibilidade ao defensor dativo. 

#DICA 03 - ATUAÇÃO DA DEFENSORIA COMO CUSTOS 

VULNERABILIS 

Admite-se a intervenção da Defensoria Pública da União no feito como custos vulnerabilis 
nas hipóteses em que há formação de precedentes em favor dos vulneráveis e dos direitos 
humanos.  STJ. 2ª Seção. EDcl no REsp 1.712.163-SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 
25/09/2019 (Info 657). 

Ao Ministério Público atua coube a função de custos legis (fiscal/garantidor ordem jurídica) já a 
Defensoria Pública possui a função de custos vulnerabilis. 

Em sua atuação da Defensoria Pública como custos vulnerabilis a Defensoria Pública intervém em nome 
próprio e em prol de seu interesse institucional (constitucional e legal) – atuação essa subjetivamente 
vinculada aos interesses dos vulneráveis e objetivamente aos direitos humanos. 

O STJ, ao delimitar os requisitos para a atuação coletiva da Defensoria Pública, adota uma interpretação 
ampla da condição jurídica de “necessitado”, de modo a possibilitar sua atuação em relação aos 
necessitados jurídicos em geral, não apenas aos hipossuficientes sob o aspecto econômico (STJ. 1ª 
Turma. AgInt nos EDcl no REsp 1.529.933/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 20/5/2019). 
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#DICA 04 - LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIMENTOS 
SUBSIDIÁRIOS. AVÓS. INCLUSÃO DOS AVÓS MATERNOS. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE 
ILEGITIMIDADE. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE REEXAME DE PROVAS. INEXISTÊNCIA. 
MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO RELATIVA À LEGITIMIDADE. (...)  3. Nos termos 
do Código Civil e da mais recente jurisprudência do STJ, há litisconsórcio necessário entre os 
avós paternos e maternos na ação de alimentos complementares. Precedentes. 4. Agravo 
interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1073088/SP, Rel. Ministra 
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 05/10/2018) 

Comentário: O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que na ação de alimentos avoengos  
(de natureza subsidiária e complementar) há litisconsórcio necessário (CPC, art. 114) entre os avós 
paternos e maternos, sendo caso de litisconsórcio necessário, contudo, será simples e não unitário já 
que a decisão não necessariamente será uniforme para todos os réus. 

#DICA 05 - INTIMAÇÃO PESSOAL NA EXECUÇÃO 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÉBITOS CONDOMINIAIS. NEGATIVA DE 
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO JUDICIAL. INTIMAÇÃO. 
DEFENSORIA PÚBLICA. ART. 889, II, DO CPC/2015. INTIMAÇÃO PESSOAL. DEVEDOR. 
DESNECESSIDADE. ART. 186, § 2º, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. 

(...) 4. O art. 186, § 2º, do CPC/2015 permite ao juiz, a requerimento da Defensoria Pública, 
determinar a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de 
providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada. 5. O 
executado será cientificado, por meio do advogado ou do defensor público, quanto à 
alienação judicial do bem, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência. 6. Não cabe o 
pedido de notificação pessoal do executado quando há norma específica 
determinando apenas a intimação do devedor, por meio do advogado constituído nos 
autos ou da Defensoria Pública. 7. Recurso especial não provido. (REsp 1840376/RJ, Rel. 
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 
02/06/2021) 

Comentário: o Superior Tribunal de Justiça entendeu que é dispensada a intimação pessoal devedor 
acerca da data da alienação judicial do bem, quando representado pela Defensoria Pública já que o art. 
889, I do Código de Processo Civil tem regra expressa determinando que a intimação do devedor não se 
dê de forma pessoal, mas sim na pessoa de seu advogado.  

Deve ser observado que a situação será diversa quando se estiver diante da figura da adjudicação pois 
nessa situação do Código de Processo Civil tem norma expressa prevendo a intimação pessoal do 
assistido pela Defensoria Pública do requerimento de adjudicação (CPC, art. 876, §1º, II).  
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PRINCÍPIOS E ATRIBUIÇÕES INSTITUCIONAL DA DPE   

#DICA 01  

Como estamos diante de um certame cuja banca examinadora é a CEBRASPE, o aluno deverá conferir 
uma atenção especial para julgados dos Tribunais Superiores. Por isso, o professor Marcos Gomes 
(@marcoslopesgomes) trouxe dicas importantes aos alunos do Estratégia Carreiras Jurídicas. Vejamos 
a ADPF n. 279, que aborda acerca da atuação municipal em assistência jurídica/judiciária. 

Em que pese a decisão da Suprema Corte pela constitucionalidade da assistência 
jurídica/judiciária municipal, a referida decisão deve ser analisada sob um viés crítico, pois fundada 
em premissas totalmente equivocadas de ministros que desconhecem diretrizes básicas envolvendo o 
histórico e a normativa institucional, ressalvando-se o voto do ministro Nunes Marques. 

 

Para o professor, a assistência jurídica municipal viola o princípio do pacto federativo. Trata-se de 
matéria de competência legislativa concorrente e cabe à União estabelecer as normas gerais e aos 
estados e ao Distrito Federal disporem de forma suplementar (artigo 24, parágrafos 1º e 2º, da 
Constituição). Porém, ao que parece, o STF conferiu caráter complementar e suplementar, nos 
termos do art. 30, incisos I e II, da Carta Magna. Entrementes, é certo que esse entendimento da 
Suprema Corte prejudica, em muito, a concretização da EC n. 80, a qual prevê a necessidade de termos 
defensores públicos em todas as comarcas até 2022, destacando-se que o referido julgado poderá causar 
impactos políticos e econômicos para a devida estruturação da Defensoria Pública. 

Como se não bastasse, a decisão do STF viola o modelo público de assistência jurídica adotado pela 
Constituição Federal (art. 134, CF). Eventual despesa com o referido serviço público deveria ser 
realizada com a estruturação da Defensoria Pública. A Constituição Federal continua adotando o modelo 
público de prestação de assistência jurídica. A referida decisão é tão absurda e fora da curva que 
entendemos que qualquer prestação de assistência jurídica municipal deverá ocorrer por meio de 
convênios com a Defensoria Pública.   

 

É importante deixar claro que não existe Defensoria Pública municipal. Não importa o nome que se dê. 
Temos que se preocupar menos com a forma e com o nome e mais com o conteúdo e a matéria. 
Certamente, trata-se de serviço que viola frontalmente a normativa constitucional. Portanto, um ponto 
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deve ficar claro do referido julgamento. Não se trata de Defensoria Pública municipal. Ademais, 
não cabe ao município legislar sobre Defensoria Pública. 

Importante frisar que a EC n. 80/14 estabeleceu o dever estatal de fixar defensores públicos federais e 
estaduais em todas as unidades jurisdicionais até 2022. Será que o mandamento constitucional será 
cumprido? Como vimos, certamente, o referido julgado enfraquecerá o comando constitucional e a força 
normativa da Constituição.  

 

Por fim, questiona-se: quem irá fiscalizar, eventualmente, mais de 5.500 serviços de assistência jurídica 
municipal? Isso se transformará em um assistencialismo eleitoral e culminará por enfraquecer as 
Defensorias Públicas e tornar mais precário o serviço de assistência jurídica. Apenas de maneira 
exemplificativa, logo após o referido julgado, o município do Rio de Janeiro encaminhou projeto de lei 
envolvendo assistência jurídica municipal. Questiona-se: quais foram as bases para a referida proposta? 
No estado do Rio de Janeiro, a Defensoria Pública está devidamente estruturada. Talvez, no município 
do Rio de Janeiro, tenhamos a melhor estruturação de Defensoria Pública no mundo, com quantidade 
de defensores adequada à prestação do serviço de assistência jurídica. Assim, ao que parece, em 
diversos municípios, haverá desvio de finalidade e abuso de direito na instrumentalização da decisão 
da Suprema Corte, o que deverá ser devidamente fiscalizado pelas diversas Defensorias Públicas, 
utilizando-se de instrumentos extrajudiciais (recomendação, termo de ajustamento de conduta e 
inquérito civil) e judiciais (ação de obrigação de não fazer e até mesmo ação de improbidade 
administrativa) para evitar ilegalidades e prejuízos à população vulnerável.  

#DICA 02  

 

Outro tema que está em evidência refere-se a desnecessidade de inscrição na OAB para que os 
defensores públicos exerçam suas atividades.  

Imprescindível ressaltar que, em 2020/2021, na ADI n. 4636, por maioria, a Suprema Corte decidiu 
pela desnecessidade de inscrição na OAB, abordando a natureza constitucional da Defensoria Pública e 
defendendo uma identidade institucional devidamente delineada. 

No importante voto do Ministro Gilmar Mendes na ADI n. 4636, seguido pelos seus pares - a exceção do 
pedido de vista do ministro Dias Toffolli -, restou solidificado o entendimento acerca da desnecessidade 
de inscrição dos defensores públicos para exercer suas atividades, colocando um termo final na 
distinção entre Defensoria Pública e Advocacia. 
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Conforme ressaltado, a Defensoria Pública não se localiza dentro do Poder Judiciário, nem do Poder 
Legislativo e muito menos no Poder Executivo. De acordo com a Constituição Federal, a Defensoria 
Pública é uma instituição que compõe as Funções Essenciais à Justiça – ao lado do Ministério Público, 
da Advocacia Pública e da Advocacia Privada. Após as instituições serem diferenciadas pela 
Constituição, com uma seção específica para a Advocacia (Seção III) e outra para a Defensoria Pública 
(Seção IV), a distinção restou definitivamente solidificada pela Corte Suprema. 

“Com o advento da Emenda Constitucional 80/2014, qualquer possibilidade de crise 
identitária foi sanada. A Defensoria Pública teve sua personalidade bem definida, com 
atribuições devidamente explicitadas, sem qualquer espaço para dúvidas ou ilações” (Trecho 
do voto do Ministro Gilmar Mendes na ADI n. 4636). 

A Defensoria Pública deverá ser vista como uma instituição, ou seja, pessoa jurídica extrapoder - 
desvinculada de qualquer um dos Poderes do Estado e também da Advocacia. A instituição, 
regulamentada conforme as diretrizes constitucionais por meio da Lei Complementar n. 80/94, 
solidificou-se no cenário nacional, em especial ante a experiência bem-sucedida.  

“O que um dia consubstanciava uma indefinição legislativa, pela inovação criada pela 
constituinte originário, hoje toma rumos certos e bem delineados. O passar dos anos e o 
advento da Lei Complementar 80, em 1994, a Lei Orgânica da Defensoria Pública, iniciou o 
desenho institucional. Aos poucos, tal contorno mostrou-se insuficiente, em face das 
circunstâncias fático-sociais do país e do futuro que se pretendia (e ainda se pretende) ver 
concretizar, nos próprios termos dos traçados objetivos republicanos” (Trecho do voto do 
Ministro Gilmar Mendes na ADI n. 4636). 

Com fulcro no art. 3º-A, da Lei Complementar n. 80/94 e no art. 134, da Constituição Federal, pode-se 
afirmar que vocação da Defensoria Pública está relacionada à defesa dos hipossuficientes/vulneráveis, 
de forma preventiva ou demandista, judicial ou extrajudicial, na defesa e promoção dos direitos 
humanos, de forma individual ou coletiva, primando pela dignidade da pessoa humana, pela redução 
das desigualdades sociais e pela afirmação do Estado de opção democrática, sempre almejando 
preservar e concretizar o contraditório e a ampla defesa. 

“Nesse ponto, não se pode limitar a Defensoria Pública, nos atuais moldes, a um mero 
conjunto de defensores dativos. Tal se consubstancia em visão ultrapassada, que ignora a 
interpretação sistemática a ser feita. Anote-se que a norma está inserida em um conjunto 
organizado de ideias, devendo ser seu sentido extraído da lógica geral, coadunando-se com 
o viés metodológico de todo arcabouço normativo. Faz-se mister encadear todos os 
dispositivos e normas, evidenciando-se, destarte, a mens legis” (Trecho do voto do Ministro 
Gilmar Mendes na ADI n. 4636). 

No tópico final do voto, o ministro realiza distinções cristalinas envolvendo a Defensoria Pública e a 
Advocacia, relacionada a questões legislativas (abstratas) e pragmáticas (concretas). Além da distinção 
topográfica, constitucional, imperioso ressaltar que diferentemente do advogado, nos termos do 
dispositivo em análise, a capacidade postulatória do Defensor Público decorre exclusivamente de sua 
nomeação e posse no cargo público, sendo certo que sua fiscalização funcional é realizada pelas 
Corregedorias da Defensoria Pública. A atuação do defensor independe de mandato (ressalvado os casos 
para os quais a lei exija poderes especiais), sendo certo que o defensor público presenta a instituição, 
podendo um substituir-se uns aos outros. 
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“Partindo-se do raciocínio do autor da ação, forçoso concluir que, com a alteração 
constitucional de 2014, que alterou a disposição do Capítulo IV da Constituição Federal, não 
resta mais dúvidas, portanto, em relação à natureza da atividade dos membros da Defensoria 
Pública. Tais membros definitivamente não se confundem com advogados privados ou 
públicos” (Trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes na ADI n. 4636). 

“A diferença entre a atuação de um advogado (particular) e a de um defensor público é 
clamorosa, perceptível inclusive antes do advento da EC 80/14. O primeiro, em ministério 
privado, tem por incumbência primordial a defesa dos interesses pessoais do cliente. O 
segundo, detentor de cargo público, tem por escopo principal assegurar garantia do amplo 
acesso à justiça, não sendo legitimado por qualquer interesse privado. Tais características 
não afastam, obviamente, a prestação de serviço público e exercício de função social pelo 
advogado, tampouco dispensa o defensor do interesse pessoal do assistido. O ponto 
nevrálgico é a definição das finalidades transcendentes” (Trecho do voto do Ministro Gilmar 
Mendes na ADI n. 4636). 

Por seu turno, da mesma forma, no RE 1.240.999, por 9 votos a 2, o STF, decidiu pela 
inconstitucionalidade da exigência de inscrição do defensor público nos quadros da Ordem dos 
Advogados do Brasil para o exercício de suas atividades, colocando um termo final da celeuma existente.  

#DICA 03  

As prerrogativas são normas de ordem pública que buscam instrumentalizar e equilibrar o 
contraditório e a ampla defesa, trazendo ferramentas para que o defensor público preste a assistência 
jurídica integral e gratuita e concretize a ideia de acesso à justiça, pautadas na ideia de igualdade 
material. 

Art. 128. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras 
que a lei local estabelecer: 

I – receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação 
pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-
se-lhes em dobro todos os prazos;        

II - não ser preso, senão por ordem judicial escrita, salvo em flagrante, caso em que a 
autoridade fará imediata comunicação ao Defensor Publico-Geral; 

III - ser recolhido à prisão especial ou à sala especial de Estado Maior, com direito a 
privacidade e, após sentença condenatória transitada em julgado, ser recolhido em 
dependência separada, no estabelecimento em que tiver de ser cumprida a pena; 

IV - usar vestes talares e as insígnias privativas da Defensoria Pública; 

V - (VETADO); 

VI – comunicar-se, pessoal e reservadamente, com seus assistidos, ainda quando estes 
se acharem presos ou detidos, mesmo incomunicáveis, tendo livre ingresso em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/anterior_98/Vep-27-Lcp-80-94.pdf
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estabelecimentos policiais, prisionais e de internação coletiva, independentemente de 
prévio agendamento;        

VII - ter vista pessoal dos processos fora dos cartórios e secretarias, ressalvadas as vedações 
legais; 

VIII – examinar, em qualquer repartição pública, autos de flagrantes, inquéritos e processos, 
assegurada a obtenção de cópias e podendo tomar apontamentos;       

IX - manifestar-se em autos administrativos ou judiciais por meio de cota; 

X - requisitar de autoridade pública ou de seus agentes exames, certidões, perícias, vistorias, 
diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos e providências 
necessárias ao exercício de suas atribuições; 

XI - representar a parte, em feito administrativo ou judicial, independentemente de 
mandato, ressalvados os casos para os quais a lei exija poderes especiais; 

XII - deixar de patrocinar ação, quando ela for manifestamente incabível ou 
inconveniente aos interesses da parte sob seu patrocínio, comunicando o fato ao Defensor 
Publico-Geral, com as razões de seu proceder; 

XIII - ter o mesmo tratamento reservado aos Magistrados e demais titulares dos cargos das 
funções essenciais à justiça; 

XIV - ser ouvido como testemunha, em qualquer processo ou procedimento, em dia, hora e 
local previamente ajustados com a autoridade competente; 

XV - (VETADO); 

XVI - (VETADO). 

Parágrafo único. Quando, no curso de investigação policial, houver indício de prática de 
infração penal por membro da Defensoria Pública do Estado, a autoridade policial, civil ou 
militar, comunicará imediatamente o fato ao Defensor Publico-Geral, que designará membro 
da Defensoria Pública para acompanhar a apuração. 

O tema inerente às prerrogativas é muito cobrado nos concursos da Defensoria Pública. Então, é 
imprescindível que o concurseiro tenha um olhar diferenciado para o tema, realizando uma leitura 
detalhada dos incisos acima. Além da leitura integral das prerrogativas elencadas no art. 128, é 
importante que o concurseiro esteja antenado com julgados do STJ e do STF acerca do tema, delimitando 
o alcance das prerrogativas acima expostas. Nesse sentido, destacamos alguns julgados que 
consideramos relevantes no momento: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/anterior_98/Vep-27-Lcp-80-94.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/anterior_98/Vep-27-Lcp-80-94.pdf
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STJ - RMS 64894 / SP (03/08/2021) – Intimação pessoal da parte assistida e extensão 
à advogados dativos. Ementa: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO 
CONSTITUCIONAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE 
ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. EXTENSÃO DA PRERROGATIVA AO DEFENSOR 
DATIVO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA DO ART. 186, 
§2º, DO CPC/15. AUSÊNCIA DE RAZÃO JURÍDICA PLAUSÍVEL PARA TRATAMENTO 
DIFERENCIADO ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA E O DEFENSOR DATIVO NA HIPÓTESES. 
PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO, DE OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES E EXCESSO DE CAUSAS, 
QUE JUSTIFICARAM A EDIÇÃO DA REGRA, QUE SÃO EXPERIMENTADOS POR AMBOS. 
INTERPRETAÇÃO LITERAL E RESTRITIVA QUE ACARRETARIA NOTÓRIO PREJUÍZO AO 
ASSISTIDO QUE A LEI PRETENDEU TUTELAR, COM VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO ACESSO 
À JUSTIÇA, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. EXTENSÃO DA PRERROGATIVA AO 
DEFENSOR DATIVO PLENAMENTE JUSTIFICÁVEL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE 
ASSISTIDA. EXIGÊNCIA DE QUE HAJA PROVIDÊNCIA A SER POR ELA REALIZADA OU 
INFORMAÇÃO A SER POR ELA PRESTADA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER CONTRA 
A SENTENÇA PARCIALMENTE DESFAVORÁVEL AO ASSISTIDO. DESNECESSIDADE DA 
INTIMAÇÃO PESSOAL DO ASSISTIDO. MANDATO COM PODERES GERAIS DA CLÁUSULA AD 
JUDICIA. AUTORIZAÇÃO PARA A PRÁTICA DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS NECESSÁRIOS 
À DEFESA DO ASSISTIDO, INCLUSIVE RECORRER. 
STF - HC 83255 / SP – Intimação pessoal e marco da contagem. Ementa: DIREITO 
INSTRUMENTAL - ORGANICIDADE. As balizas normativas instrumentais implicam 
segurança jurídica, liberdade em sentido maior. Previstas em textos imperativos, hão de ser 
respeitadas pelas partes, escapando ao critério da disposição. INTIMAÇÃO PESSOAL - 
CONFIGURAÇÃO. Contrapõe-se à intimação pessoal a intimação ficta, via publicação do ato 
no jornal oficial, não sendo o mandado judicial a única forma de implementá-la. PROCESSO - 
TRATAMENTO IGUALITÁRIO DAS PARTES. O tratamento igualitário das partes é a medula 
do devido processo legal, descabendo, na via interpretativa, afastá-lo, elastecendo 
prerrogativa constitucionalmente aceitável. RECURSO - PRAZO - NATUREZA. Os prazos 
recursais são peremptórios. RECURSO - PRAZO - TERMO INICIAL - MINISTÉRIO PÚBLICO. A 
entrega de processo em setor administrativo do Ministério Público, formalizada a carga pelo 
servidor, configura intimação direta, pessoal, cabendo tomar a data em que ocorrida como a 
da ciência da decisão judicial. Imprópria é a prática da colocação do processo em prateleira 
e a retirada à livre discrição do membro do Ministério Público, oportunidade na qual, de 
forma juridicamente irrelevante, apõe o "ciente", com a finalidade de, somente então, 
considerar-se intimado e em curso o prazo recursal. Nova leitura do arcabouço normativo, 
revisando-se a jurisprudência predominante e observando-se princípios consagradores da 
paridade de armas. 
STJ - HC nº 238.331 / RJ – Intimação eletrônica. HABEAS CORPUS - PROCESSO PENAL - 
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DA DEFENSORIA PÚBLICA - PRAZO DE 10 DIAS PARA CONSULTA 
ELETRÔNICA DA INTIMAÇÃO PREVISTO NA LEI Nº 11.419/06 - NECESSIDADE DE 
OBSERVÂNCIA - JULGAMENTO NULO - PRAZO SIMPLES - LAPSO TEMPORAL DE VACÂNCIA 
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– ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA DE OFÍCIO. 1.- Nos termos do art. 5º, da Lei nº 
11.419/2006 e reeditado no art. 10, §§ 1º e 3º, da Resolução TJ/OE nº 16/09; e, no art. 21, 
II, da Resolução nº 185, do CNJ nos processos eletrônicos a intimação se aperfeiçoa com a 
consulta eletrônica efetivada pela parte que deve ocorrer em até 10 (dez) dias corridos 
contados da data em que enviada a comunicação. 2.- Se a intimação pessoal eletrônica da 
Defensoria Pública foi efetivada somente após a data do julgamento do agravo em execução 
mas ainda dentro do prazo de 10 dias previstos em lei, claro está a necessidade de 
reconhecimento de nulidade no julgamento realizado. 3.- Por se tratar de simples lapso 
temporal de vacância e não de prazo processual, não faz jus a Defensoria Pública ao cômputo 
em dobro do prazo de 10 (dez) dias previsto no art. 5º, da Lei nº 11.419/2006. 
STJ - RHC 120411 / SP – Intimação pessoal dativo. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS 
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INTIMAÇÃO   PESSOAL   DO DEFENSOR DATIVO.  
CERCEAMENTO DE DEFESA EVIDENCIADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, 
NESSA PARTE, PROVIDO. 1. Nos autos do HC n. 521.935/SP, foi apresentado pedido de 
extensão em favor  do  ora  recorrente,  nos termos do art. 580 do Código de Processo   Penal,  
deferido  para  modificar  o  regime  inicial  de cumprimento  da  pena  e  autorizar  sua  
substituição  por  medidas restritivas.  Dessa maneira, não mais  se  pode falar em execução  
provisória da pena, prejudicando parcialmente este recurso ordinário em habeas corpus. 2.   
A   jurisprudência   dos   Tribunais   Superiores pacificou o entendimento de  que,  por  
implicar  violação  do direito de ampla defesa  do réu, a ausência de intimação pessoal do 
defensor público, bem como do defensor dativo ou nomeado, constitui nulidade absoluta. 3.  
Neste caso, o defensor  dativo foi cientificado do acórdão de apelação apenas por meio do 
Diário de Justiça Eletrônico, revelando, portanto,  nulidade  quanto  à  prerrogativa de 
intimação pessoal do defensor dativo. 4.  Recurso parcialmente  conhecido  e, na parte 
conhecida, provido para  anular  a  certificação  de trânsito em julgado do acórdão que 
confirmou  a  sentença  condenatória,  a  fim de que seja o defensor dativo  pessoalmente  
intimado  do seu teor, com reabertura do prazo recursa. 
STF - HC nº 125270 / DF – Intimação de Defensor presente em audiência. Ementa: 
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESRESPEITO A SUPERIOR. ARTIGO 160 
DO CPM. DEFENSORIA PÚBLICA. PRESENÇA DE DEFENSOR NA AUDIÊNCIA DE LEITURA DA 
SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO ÓRGÃO DEFENSIVO MEDIANTE REMESSA DOS AUTOS. 
INOCORRÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO JULGADO INTEMPESTIVO. INOBSERVÂNCIA DAS 
PRERROGATIVAS DA DEFENSORIA PÚBLICA. 1. À Defensoria Pública, instituição 
permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, compete promover a assistência 
jurídica judicial e extrajudicial aos necessitados (art. 134 da Constituição Federal), sendo-
lhe asseguradas determinadas prerrogativas para o efetivo exercício de sua missão 
constitucional. 2. Constitui prerrogativa a intimação pessoal da Defensoria Pública para 
todos os atos do processo, estabelecida pelo art. 370, § 4º, do Código de Processo Penal; art. 
5º, § 5º, da Lei 1.060/1950; e art. 44, I, da Lei Complementar 80/1994, sob pena de nulidade 
processual. 3. A intimação da Defensoria Pública, a despeito da presença do defensor na 
audiência de leitura da sentença condenatória, se perfaz com a intimação pessoal mediante 
remessa dos autos. 4. Ordem concedida. 
STJ - Ag no Resp n. 1.411.661 / SP – Prazo em dobro e comunicação prévia. Vejamos 
trechos da decisão: “A controvérsia cinge-se em determinar se, para ter direito ao prazo em 
dobro, a agravante, representada pela a Defensoria Pública, teria que realizar comunicação 
prévia ao juízo, dentro do prazo legal, de tal situação. (...) Nessa esteira, o Superior Tribunal 
de Justiça firmou o entendimento da sua desnecessidade, afirmando que é cabível a 
interposição de peça processual mesmo após o transcurso do prazo legal, quando for 
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beneficiário do prazo em dobro, independentemente de comunicação prévia ao juízo. 
Referente ao último precedente, conforme ficou registrado no julgamento do AgRg no REsp 
1249354/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 
17/02/2016, ‘Não obstante o precedente apreciado envolva litisconsortes com 
procuradores distintos, o mesmo entendimento é aplicável à defensoria pública, que, por sua 
vez, também é beneficiária do prazo em dobro, sendo desnecessária a prévia comunicação 
ao juízo de que a parte é assistida pela instituição’”. 
STF - ARE 1133424 AgR / SP – Prazo em dobro e advogado dativo. Ementa: AGRAVO 
REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. INTEMPESTIVIDADE 
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFENSOR DATIVO. PRERROGATIVAS PROCESSUAIS 
CONFERIDAS AOS DEFENSORES PÚBLICOS. LEI 1.060/1950. INAPLICABILIDADE. 
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE 
NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os 
fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A orientação 
jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que o defensor dativo não faz jus ao 
prazo recursal em dobro. III – Agravo regimental a que se nega provimento. 
STJ - HC nº 236.284 / RJ (2019) – Prazo de 10 dias para acesso em processo eletrônico. 
Trecho do voto: “2. A irresignação merece prosperar. A controvérsia cinge-se em determinar 
se, para ter direito ao prazo em dobro, a agravante, representada pela a Defensoria Pública, 
teria que realizar comunicação prévia ao juízo, dentro do prazo legal, de tal situação. Nessa 
esteira, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento da sua desnecessidade, 
afirmando que é cabível a interposição de peça processual mesmo após o transcurso do 
prazo legal, quando for beneficiário do prazo em dobro, independentemente de comunicação 
prévia ao juízo. 3. Ante o exposto, conheço do agravo e dou provimento ao recurso especial, 
impondo-se a remessa dos autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para que 
aprecie a apelação apresentada Defensoria Pública, como entender de direito”. 
STF - HC nº 70514 / RS – Prazo em dobro no processo penal. EMENTA: Direito 
Constitucional e Processual Penal. Defensores Públicos: prazo em dobro para interposição 
de recursos (§ 5 do art. 1 da Lei n 1.060, de 05.02.1950, acrescentado pela Lei n 7.871, de 
08.11.1989). Constitucionalidade. "Habeas Corpus". Nulidades. Intimação pessoal dos 
Defensores Públicos e prazo em dobro para interposição de recursos. 1. Não é de ser 
reconhecida a inconstitucionalidade do § 5 do art. 1 da Lei n 1.060, de 05.02.1950, 
acrescentado pela Lei n 7.871, de 08.11.1989, no ponto em que confere prazo em dobro, para 
recurso, às Defensorias Públicas, ao menos até que sua organização, nos Estados, alcance o 
nível de organização do respectivo Ministério Público, que é a parte adversa, como órgão de 
acusação, no processo da ação penal pública. 
STF - Rcl nº 4535/ES – Sala de Estado-Maior. EMENTA: I. Reclamação: alegação de afronta 
à autoridade da decisão plenária da ADIn 1127, 17.05.06, red. p/acórdão Ministro Ricardo 
Lewandowski: procedência. 1.Reputa-se declaratória de inconstitucionalidade a decisão que 
- embora sem o explicitar - afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para 
decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição. 2. A decisão 
reclamada, fundada na inconstitucionalidade do art. 7, V, do Estatuto dos Advogados, 
indeferiu a transferência do reclamante - Advogado, preso preventivamente em cela da 
Polícia Federal, para sala de Estado Maior e, na falta desta, a concessão de prisão domiciliar. 
3. No ponto, dissentiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADIn 
1127 (17.05.06, red.p/acórdão Ricardo Lewandowski), quando se julgou constitucional o 
art. 7, V, do Estatuto dos Advogados, na parte em que determina o recolhimento dos 
advogados em sala de Estado Maior e, na sua falta, em prisão domiciliar. 4. Reclamação 
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julgada procedente para que o reclamante seja recolhido em prisão domiciliar - cujo local 
deverá ser especificado pelo Juízo reclamado -, salvo eventual transferência para sala de 
Estado Maior. II. "Sala de Estado-Maior" (L. 8.906, art. 7º, V): caracterização. Precedente: HC 
81.632 (2ª T., 20.08.02, Velloso, RTJ 184/640). 1. Por Estado-Maior se entende o grupo de 
oficiais que assessoram o Comandante de uma organização militar (Exército, Marinha, 
Aeronáutica, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar); assim sendo, "sala de Estado-Maior" é o 
compartimento de qualquer unidade militar que, ainda que potencialmente, possa por eles 
ser utilizado para exercer suas funções. 2. A distinção que se deve fazer é que, enquanto uma 
"cela" tem como finalidade típica o aprisionamento de alguém -e, por isso, de regra contém 
grades -, uma "sala" apenas ocasionalmente é destinada para esse fim. 3. De outro lado, deve 
o local oferecer "instalações e comodidades condignas", ou seja, condições adequadas de 
higiene e segurança. 
STF - ADI nº 230 / RJ – Comunicação com réus presos. Trecho de Ementa: “Não contraria 
a Constituição da República o direito de os defensores públicos se comunicarem pessoal e 
reservadamente com seus assistidos, mesmo os que estiverem presos, detidos ou 
incomunicáveis, e o de terem livre acesso e trânsito aos estabelecimentos públicos ou 
destinados ao público no exercício de sua funções (alíneas b e c do inc. IV do art. 178 da 
Constituição fluminense)”. 
STF - ADI nº 230 / RJ – Poder de requisição. Trecho da Ementa: “É inconstitucional a 
requisição por defensores públicos a autoridade pública, a seus agentes e a entidade 
particular de certidões, exames, perícias, vistorias, diligências, processos, documentos, 
informações, esclarecimentos e providências, necessários ao exercício de suas atribuições: 
exacerbação das prerrogativas asseguradas aos demais advogados”.  
Nota do professor: Acreditamos que esse entendimento deverá ser superado, notadamente 
diante de premissas equivocadas para a decisão, bem como diante das novas atribuições 
institucionais concretizadas pela EC n. 80/94. Importante consignar que um dos objetivos 
da Defensoria Pública consistem em consagrar a garantia e o contraditório, devendo utilizar 
todos os meios necessários para a garantia dos direitos fundamentais dos vulneráveis (teoria 
dos poderes implícitos). O tema será objeto de nova apreciação nas ADIs n. 6.880 e 6.877. 
STJ - Resp n. 1.710.155 / CE – Desnecessidade de inscrição na OAB. Ementa: 
ADMINISTRATIVO.  CARREIRA DA DEFENSORIA PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE 
INSCRIÇÃO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. INTERPRETAÇÃO CONFORME À 
CONSTITUIÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI 8.906/1994. APLICAÇÃO DO ART. 4º, § 6º, DA LEI 
COMPLEMENTAR 80/1994. (...) Ao  lado de tal semelhança, há inúmeras diferenças, pois  a  
carreira  está  sujeita  a  regime  próprio  e  a estatutos específicos;  submetem-se  à  
fiscalização  disciplinar  por  órgãos próprios,  e  não  pela OAB; necessitam aprovação prévia 
em concurso público,  sem  a qual, ainda que se possua inscrição na Ordem, não é possível  
exercer as funções do cargo, além de não haver necessidade da apresentação de instrumento 
do mandato em sua atuação. 
STF - Súmula nº 705 do STF – Interposição de recurso pelo Defensor. A renúncia do réu ao 
direito de apelação, manifestada sem a assistência do defensor, não impede o conhecimento 
da apelação por este interposta. 
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DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

#DICA 01  

O ECA celebrou 30 anos em 2020, assim temas envolvendo os avanços e retrocessos no sistema de 
garantias de crianças e adolescentes tem um peso significativo. 

Nesse passo, importante leitura da ADI 3446 do STF, em que se PRETENDIA permitir a apreensão de 
crianças e adolescentes para averiguação, ou por motivo de perambulação, desde que determinada 
por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária. ( NÃO PRECISARIA FLAGRANTE) 

Outra alteração versa sobre a aplicação de uma medida socioeducativa de internação para jovens que 
praticarem atos infracionais sem violência (ou grave ameaça) pela primeira vez.  

Tal ação foi julgada improcedente por unanimidade, eis que as pretensões violam a sistemática 
protetiva do ECA. Lembre-se que não se pode confundir as medidas de proteção com as medidas de 
responsabilização.  

No mais, o  ECA é um avanço no sentido de separação e articulação entre a rede de proteção e a rede 
de responsabilização. 

Quanto a esse julgado importante destacar: 

 Não é possível remover preventivamente crianças e adolescentes, exceto em caso de flagrante, o 

que resulta no aumento exponencial da violência.  

 O ECA é contra o agente de segurança, que está sujeito a responder ação penal. 

 O pedido é contrário à própria Constituição Federal e ao seu sistema de proteção integral da 

criança e do adolescente.  

 O ECA se constituiu como um marco civilizatório, considerado mundialmente como uma das 

legislações mais avançadas sobre o tema 

 Importância de se manter hígido o texto do ECA, que prevê que a criança e o adolescente têm 

direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de 

desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição 

e nas leis. 

Art. 16 e 230 do ECA 
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O inciso I do artigo 16 do Estatuto diz que o direito à liberdade da criança e do adolescente 
compreende, entre outros, o de "ir e vir e estar em logradouros públicos e espaços 
comunitários, ressalvadas as restrições legais". 
O artigo 230 institui pena de detenção de seis meses a dois anos a quem "privar a criança ou 
adolescente de sua liberdade, procedendo a sua apreensão sem estar em flagrante de ato 
infracional ou inexistindo ordem escrita da autoridade judiciária competente". ( acarreta 
responsabilização) 

 

Estude as diferenças entre o ECA e o Código Mello Mattos: etapa menorista e proteção integral. 

Etapa garantista ou da proteção integral 

 Concebe o conceito de adolescente, diferenciando-o de criança. 

  Confere tratamento jurídico diferenciado a todas as pessoas com menos de 18 anos, 

indistintamente, tratando-as como sujeitos de direitos e não meros objetos de tutela.  

 Todos os princípios de direito penal e processo penal devem ser compreendidos na análise da 

prática de um ato infracional, acrescidas de medidas que a condição de pessoa em 

desenvolvimento exige.  

 Medidas que impliquem em restrição ao direito à convivência familiar devem ser submetidas a 

contraditório e ampla defesa, priorizando-se a manutenção dos vínculos familiares.  

 Aplica-se a Constituição Federal, Convenção Internacional dos Direitos da Criança, Estatuto da 

Criança e do Adolescente e a lei do SINASE são exemplos dessa etapa.  

Etapa Menorista: 

 Sob o argumento de conferir proteção se criou uma perversa distinção entre crianças (gênero) e 

menores (espécie). 

 Eram considerados  menores aquele que estivesse em “situação irregular”. 

 Situação  de carência ou delinquência 

  (Código de Menores de Mello Mattos de 1929) 
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 Sem limitação a legalidade, devido processo legal ou presunção de inocência  

Em relação a prioridade absoluta confira: 

Tem previsão constitucional no art. 227, nos seguintes termos: “É dever da família, da sociedade e do 
Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”. (Redação dada Pela Emenda 
Constitucional nº 65, de 2010). 

Art. 4º do ECA e do art. 227 da CF/88 estabelecem deveres não só para a família, como também à 
comunidade, para a sociedade em geral e ao Poder Público, os quais devem assegurar e efetivar, com 
absoluta prioridade, os direitos fundamentais das crianças e adolescentes. 

O ECA, em seu art. 4º, parágrafo único, prevê que a garantia de prioridade absoluta compreende: 

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; 

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;  

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;  

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à 
juventude. 

Lembre-se é proibido o TOQUE DE RECOLHER, eis que ofende a proteção integral e relembra o sistema 
anterior: 

"A Juíza da Vara de Infância e Juventude editou Portaria que criaria um "toque de recolher", 
correspondente à determinação de recolhimento, nas ruas, de crianças e adolescentes 
desacompanhados dos pais ou responsáveis: a) após as 23 horas, b) em locais próximos a 
prostíbulos e pontos de vendas de drogas e c) na companhia de adultos que estejam 
consumindo bebidas alcoólicas. A mencionada portaria também determina o recolhimento 
dos menores que, mesmo acompanhados de seus pais ou responsáveis, sejam flagrados 
consumindo álcool ou estejam na presença de adultos que estejam usando entorpecentes.A 
portaria em questão ultrapassou os limites dos poderes normativos previstos no art. 149 do 
ECA. Ela contém normas de caráter geral e abstrato, a vigorar por prazo indeterminado, a 
respeito de condutas a serem observadas por pais, pelos menores, acompanhados ou não, e 
por terceiros, sob cominação de penalidades nela estabelecidas.A despeito das legítimas 
preocupações da autoridade coatora com as contribuições necessárias do Poder Judiciário 
para a garantia de dignidade, de proteção integral e de direitos fundamentais da criança e do 
adolescente, é preciso delimitar o poder normativo da autoridade judiciária estabelecido 
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, em cotejo com a competência do Poder Legislativo 
sobre a matéria. STJ. 2ª Turma. HC 207720/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 
01/12/2011.". 

Além disso é proibido o recolhimento compulsório de crianças e adolescentes: 
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 "São constitucionais o art. 16, I, o art. 105, o art. 122, II e III, o art. 136, I, o art. 138 e o art. 
230 do ECA.Tais dispositivos estão de acordo com o art. 5º, caput e incisos XXXV, LIV, LXI e 
com o art. 227 da CF/88.Além disso, são compatíveis com a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos (DUDH), a Convenção sobre os Direitos da Criança, as Regras de Pequim para a 
Administração da Justiça de Menores e a Convenção Americana de Direitos Humanos.STF. 
Plenário. ADI 3446/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 7 e 8/8/2019 (Info 946). 

#DICA 02 

 

Outro tema que está em evidência refere-se ao Sistema de Garantias das Crianças e Adolescentes. 

Lembre-se que o Direito da Criança e do Adolescente é um conjunto de disposições legais que tem por 
objetivo reger a atividade comunitária. Desse modo, na eventualidade de ser constatada alguma ameaça 
ou violação aos direitos infanto-juvenil, deve-se acionar os órgãos que integram o sistema que garante 
os direitos das crianças e adolescentes no intuito de garantir a aplicação do Princípio da Proteção 
Integral, que é a principal fonte do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 Os artigos 86 a 88 do ECA, definem o que deve ser realizado através de um conjunto articulado 

de ações, tanto provenientes de instituições governamentais e não-governamentais, nas esferas 

Federal, Estadual e Municipal.  

Vale ainda a leitura do Art. 87 do ECA que norteia as linhas de ação da política:  

  * políticas sociais básicas;  

  * políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para aqueles que dele 

necessitem;  

  * serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas de negligência, 

maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão;  

  * serviço de identificação e localização de pais, responsável, crianças e adolescentes 

desaparecidos; 

 * proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da criança e adolescente 

Art. 88 – São diretrizes da política de atendimento:  
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 I – municipalização do atendimento;  

II – criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança e do 
adolescente, órgãos deliberativos e controladores das ações em todos os níveis, assegurada 
a participação popular paritária por meio de organizações representativas, segundo leis 
federais, estaduais e municipais;  

III – criação e manutenção de programas específicos, observada a descentralização político-
administrativa; 

 IV – manutenção de fundos nacional, estaduais e municipais vinculados aos respectivos 
conselhos dos direitos da criança e do adolescente;  

V – integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Segurança 
Pública e Assistência Social, preferencialmente em um mesmo local, para efeito de agilização 
do atendimento inicial a adolescente a quem se atribua autoria de ato infracional;  

VI – mobilização da opinião pública no sentido da indispensável participação dos diversos 
segmentos da sociedade” (BRASIL, Lei Federal nº 8.069 de 13 de julho de 1990, 2004: 36-
37) 

Importante destacar o papel do Conanda e do Conselho Tutelar. 

 Em relação ao CONANDA:  o referido órgão é responsável pelo Fundo Nacional da Criança e 

Adolescente (FNCA), distribuindo as verbas de forma proporcional;  

 * Tem como objetivo defender e promover os direitos das crianças e dos adolescentes conforme 

estabelecido no ECA;  

  * Além disso, tem o dever de definir as diretrizes que serão traçadas em âmbito estadual e 

municipal e também pelos Conselhos Tutelares;  

 *Também tem o dever de acompanhar a elaboração e a execução do Orçamento da União, 

verificando se os recursos necessários para a execução das políticas de promoção e defesa dos 

direitos da população infanto-juvenil estão assegurados 

Em relação ao Conselho Tutelar não o confunda com o Conselho de Direitos. 

 O Conselho Tutelar possui a missão de zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e 

adolescentes, é considerado um órgão público municipal, instituído por lei municipal.  

  Ao Conselho Tutelar compete deliberar e agir aplicando as medidas práticas pertinentes sem 

interferência, exercendo suas funções com independência, inclusive para relatar e corrigir 
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distorções existentes na própria administração municipal, relativas ao atendimento das crianças 

e adolescentes.  

  No entanto, suas decisões só podem ser revistas pelo juiz da Infância e da Juventude, a partir de 

requerimento de quem se sentir prejudicado (art. 137 da Lei nº 8.069/90). 

 Existe apenas na esfera MUNICIPAL 

 NÃO TEM ESFERA NACIONAL, ESTADUAL ( DIFERENTE CONSELHO DE DIREITO) 

 É um órgão permanente e autônomo E não jurisdicional 

 O EXERCÍCIO DE CONSELHEIRO- relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral./ 

PELO MENOS 1 CONSELHO E ATV. REMUNERADA/5 MEMBROS/ MANDATO 4 ANOS/ 

PERMITIDA MAIS DE UMA RECONDUÇÃO. 

 CUIDADO!!NÃO É MAIS UMA ÚNICA RECONDUÇÃO ( LEI 13.824/2019) 

 Eleição será realizada pelo Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, sob a 

fiscalização do Ministério Público. 

Não se esqueça que a Defensoria Pública também participa do Sistema de Proteção. Vejamos. 

 O ECA nos arts 206 e 207: toda criança e adolescente deve ser acompanhado por advogado, ou 

por Defensor Público, respeitado o segredo de justiça.  

  A Defensoria Pública, pode tomar medidas em favor da coletividade ou de determinados grupos 

de pessoas, inclusive de crianças e adolescentes, através das ações civis públicas em que o 

Defensor Público atua para evitar prejuízo ou fazer cessar este prejuízo.  

  A lei assegura os direitos às crianças e adolescentes e garante a orientação e a defesa dos seus 

direitos, como a ampla defesa e o contraditório, tanto antes como no curso de um eventual 

processo.  

 Como o juiz e com o promotor de justiça, em algumas localidades não existe um Defensor Público 

exclusivo para atender à infância e adolescência, assim, o Defensor Público local cumula também 

tal atribuição 
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#DICA 03  

As dicas finais concentram-se na Lei de Diretrizes e Bases e no Direito à Educação. Vale leitura dos 
artigos 204 e seguintes da CF/88 e do ECA.  Muito importante a questão envolvendo a educação 
inclusiva. Lembre-se que em 2020 celebramos 5 anos do Estatuto da Pessoa com Deficiência. 

Além disso, importante que você se recorde das classificações e da idade etária para ingresso nas 
diferentes etapas de vida da criança e do adolescente. 

Art. 4º. O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia 
de: I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de 
idade, organizada da seguinte forma: 

a) pré-escola; b) ensino fundamental; 

c) ensino médio; 

Art. 6º - É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação 
básica a partir dos 4 (quatro) anos de idade. 

 

Atente-se a temática da Evasão Escolar: 

ECA. Art. 56. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao 
Conselho Tutelar os casos de: [...] II - reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, 
esgotados os recursos escolares; 

LDB. Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu 
sistema de ensino, terão a incumbência de: [...] VIII – notificar ao Conselho Tutelar do 
Município a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 30% (trinta 
por cento) do percentual permitido em lei 

#DICA 04 

Um dos temas extremamente importantes para  a prova da Defensoria envolve o direito das mulheres e 
as vulnerabilidades. Nesse ponto importante analisarmos a temática da maternidade. 

Vamos destacar algumas observações importantes: 

Atente-se a Lei 13.798/19 que alterou o ECA.  
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Art. 8º-A. Fica instituída a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, a ser 
realizada anualmente na semana que incluir o dia 1º de fevereiro, com o objetivo de 
disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas que contribuam para a 
redução da incidência da gravidez na adolescência.  

Parágrafo único. As ações destinadas a efetivar o disposto no caput deste artigo ficarão a 
cargo do poder público, em conjunto com organizações da sociedade civil, e serão 
dirigidas prioritariamente ao público adolescente. 

Dicas: 

NÃO É EXCLUSIVAMENTE, TEM DATA CERTA, ATUAÇÃO PREVENTIVA 

Em relação ao direito das mulheres lembre-se que há: 

 Vertentes: 

1) repressiva- punitiva 

2) Positiva-promocional 

Importante ainda a leitura do ECA.  

Art. 8° É assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde 
da mulher e de planejamento reprodutivo e, às gestantes, nutrição adequada, atenção 
humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e pós-
natal integral no âmbito do Sistema Único de Saúde. §6° A gestante e a parturiente têm 
direito a 1 (um) acompanhante de sua preferência durante o período do pré-natal, do 
trabalho de parto e do pós-parto imediato. 

Observe que há disposições da Lei nº 8.080/1990, e que o direito ao acompanhante é obrigatório  tanto 
para a rede pública  quanto para a privada de saúde 

Atenção a esse julgado: 

Não há impeditivo legal para a internação de adolescente gestante ou com filho em 
amamentação, desde que seja garantida atenção integral à saúde do adolescente, além de 
asseguradas as condições necessárias para que a adolescente submetida à execução de 
medida socioeducativa de privação de liberdade permaneça com o seu filho durante o 
período de amamentação (arts. 60 e 63, § 2º da Lei nº 12.594/12 - SINASE). 
STJ. 5ª Turma. HC 543279-SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 10/03/2020 
(Info 668) 

Muito se sustenta na Defensoria Pública: que a violência obstétrica configura ato ilícito indenizável por 
se tratar de violação de direitos humanos da mulher, independentemente da existência de erro médico 
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#DICA 05 

Por fim, a última dica envolve as diferentes de formas de colocação em família substituta, com ênfase na 
adoção. 

Nesse passo, importante acompanhar as diferentes jurisprudências sobre a temática, eis que o STJ vem 
flexibilizando os requisitos do ECA em prol do melhor interesse da criança e do adolescente.  

Vamos destacar alguns artigos importantes para leitura: 

 ECA Art.139 […] §1° A adoção é medida excepcional e irrevogável, à qual se deve recorrer 

apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente na família 

natural ou extensa, na forma do parágrafo único do art. 25 desta Lei. 

CUIDADO!!!!! JURISPRUDÊNCIA ATUAL!! 

 É POSSÍVEL, mesmo ante a regra da irrevogabilidade da adoção, a rescisão de sentença concessiva 

de adoção ao fundamento de que o adotado, à época da adoção, não a desejava verdadeiramente e 

de que, após atingir a maioridade, manifestou-se nesse sentido. A interpretação sistemática e 

teleológica do § 1º do art. 39 do ECA conduz à conclusão de que a irrevogabilidade da adoção 

não é regra absoluta, podendo ser afastada sempre que, no caso concreto, verificar-se que a 

manutenção da medida não apresenta reais vantagens para o adotado, tampouco é apta a 

satisfazer os princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente. STJ. 

3ª Turma. REsp 1.892.782/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 06/04/2021 (Info 691) 

Lembre-se ainda do acesso aos autos da adoção. É possível menor de idade ter acesso ao 

processo de adoção? 

 ECA Art. 48. O adotado tem direito de conhecer sua origem biológica, bem como de obter acesso 

irrestrito ao processo no qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes, após completar 

18 (dezoito) anos. 
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 Parágrafo único. O acesso ao processo de adoção poderá ser também deferido ao adotado 

menor de 18 (dezoito) anos, a seu pedido, assegurada orientação e assistência jurídica e 

psicológica.  

E se houver desistência? 

 ECA Art.197-E [...] §5° A desistência do pretendente em relação à guarda para fins de 

adoção ou a devolução da criança ou do adolescente depois do trânsito em julgado da 

sentença de adoção importará na sua exclusão dos cadastros de adoção e na vedação de 

renovação da habilitação, salvo decisão judicial fundamentada, sem prejuízo das demais 

sanções previstas na legislação vigente. 

Importante ainda destacar as diferentes hipóteses de adoção. Por exemplo: 

 Adoção à brasileira (STJ- RESP 17.04.2018) 

 Relativização da adoção de descente por ascendente.( as exigências do bem comum, 

condição peculiar da pessoa em desenvolvimento, artigo 6º do ECA) 

 Adoção Póstuma (pode ser autorizada ao adotante, que após inequívoca manifestação de 

vontade, venha a falecer no curso do procedimento, antes de prolatada a sentença. Na apreciação 

do pedido o juiz levara em consideração a relação de afetividade (STJ-RESP 823.384 j.28.06.07). 

 Informativo 588, STJ: Se, no curso da ação de adoção conjunta, um dos cônjuges desistir do 

pedido e outro vier a falecer sem ter manifestado inequívoca intenção de adotar 

unilateralmente, não poderá ser deferido ao interessado falecido o pedido de adoção 

unilateral post mortem.(REsp 1.328.380-MS, Terceira Turma, DJe 3/11/2014). Assim, sendo a 

adoção ato voluntário e personalíssimo, exceto se houver manifesta intenção deixada pelo de 

cujus de adotar, o ato não pode ser constituído. REsp 1.421.409-DF, Rel. Min. João Otávio de 

Noronha, julgado em 18/8/2016, DJe 25/8/2016 

 Prevalência da guarda por membro da família extensa em detrimento de acolhimento 

institucional ( doutrina da proteção integral, melhor interesse da criança, incabível o 

acolhimento de pessoa que tem família extensa) (STJ HC 440.752 j. 24.04.2018) 

Por fim, importante destacar algumas teses do STJ em relação a adoção. 

 A observância do cadastro de adotantes não é absoluta, podendo ser excepcionada em prol do 

princípio do melhor interesse da criança. 
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   A jurisprudência tem excepcionado o entendimento de que o habeas corpus não seria adequado 

para discutir questões relativas à guarda e adoção de crianças e adolescentes. 

  O acolhimento institucional ou familiar temporário não representa o melhor interesse da 

criança mesmo nos casos de adoção irregular ou "à brasileira", salvo quando há evidente risco à 

integridade física ou psíquica do menor. 

 É possível a adoção póstuma quando comprovada a anterior manifestação inequívoca do 

adotante. 

   A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, 

do foro do domicílio do detentor de sua guarda. (Súmula n. 383/STJ) 

  Eventuais irregularidades na adoção podem ser superadas em virtude da situação de fato 

consolidada no tempo, desde que favoráveis ao adotando. 

 O reconhecimento do estado de filiação constitui direito personalíssimo, indisponível e 

imprescritível, podendo ser exercitado sem qualquer restrição, fundamentado no direito 

essencial à busca pela identidade biológica. 

 Nas disputas de custódia de crianças e adolescentes devem ser evitadas sucessivas e abruptas 

alterações de guarda e residência, ressalvados os casos de evidente risco. 

 Compete à Justiça Federal o julgamento dos pedidos de busca e apreensão ou de guarda de 

menores quando fundamentados na Convenção de Haia sobre os Aspectos Civis do Sequestro 

Internacional de Crianças. 

#DICA 06 

As provas da Defensoria também vem cobrando a parte infracional, de modo que a leitura da Lei nº 
12.594 de 18 de Janeiro de 2012 (SINASE) se torna indispensável para a sua aprovação.  

A referida lei Institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase), regulamenta a 
execução das medidas socioeducativas destinadas a adolescente que pratique ato infracional. Lembre-
se: 

 Não se aplica as Crianças (até 12 anos incompletos, art. 105 ECA ,artigo 2º) – medidas de 

proteção (artigo 112 ECA) 

 Não se aplica a adultos (em regra).  



 

 

 

 

 

65 
82 

 É aplicável aos adolescentes 

 Exceção- adulto – 

 Excepcionalmente aplica-se até os 21 anos de idade. Se estiver cumprindo MSE. 

Em relação aos atos infracionais importante a leitura das referidas súmulas dos Tribunais Superiores: 

 Súmula 265 - É necessária a oitiva do menor infrator ANTES de decretar-se a regressão da 

medida sócio-educativa. 

 Súmula 492 - O ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não conduz 

obrigatoriamente à imposição de medida socioeducativa de internação do adolescente. 

 Jurisprudência em Teses do STJ: O Estatuto da Criança e do Adolescente não estipulou um 

número mínimo de atos infracionais graves para justificar a internação com base na reiteração 

(art. 122, II, do ECA), não havendo que se falar, portanto, no número mínimo de três atos 

infracionais. 

 Súmula 338 - A prescrição penal é aplicável nas medidas sócio-educativas. 

 Súmula 605 - A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato 

infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade 

assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos. 

 Súmula 108-STJ: “a aplicação de medidas socioeducativas ao adolescente, pela prática de ato 

infracional, é da competência exclusiva do juiz” 

Esses são os principais artigos do SINASE cobrados em provas: 

 Artigo 45 – unificação das medidas socioeducativas 

 Objetivos das medidas (art 1º, §2º) 

 Competência (artigo 3 a 6º) 

 Princípios da Execução das Medidas (artigo 35) 

 Reavaliação das Medidas ( artigo 42 e 43) 

 Extinção das medidas ( artigo 46) 

 Sanção disciplinar de isolamento ( artigo 48 §2º) 

 Direitos individuais ( artigo 49, II) 
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 Regime disciplinar ( artigo 71) 

Importante se lembrar que o SINASE não se aplica a crianças, eis que submetidas a medidas protetivas 
e não socioeducativas. 

 Art. 103. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal.  

 Art. 104. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às medidas previstas 

nesta Lei.  

 Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, deve ser considerada a idade do adolescente à data do 

fato. (ECA Seguiu o art. 4º do CP e adotou a teoria da atividade quanto ao tempo do ato 

infracional) 

 Art. 105. Ao ato infracional praticado por criança corresponderão as medidas previstas no art. 

101. ( TB CHAMADO medidas socioeducativas atípicas) 

Criança (até Estatuto 
da Criança e Ato 
Medida 12 anos 
incompletos) 

ECA Ato infracional Medida de proteção 

Adolescente Estatuto 
da Criança e Ato 
Medida de (12 anos 
completos a 18 
incompletos)  

ECA Ato infracional Medida de proteção e 
medida socioeducativa 

Maior (18 anos 
completos) 

Código Penal, CPP, e 
Leis penais 
extravagantes 

Crime ou 
contravenção 

Pena privativa de 
liberdade, restritiva de 
direitos e multa 

 A internação provisória do adolescente-prazo peremptório/ prazo máximo de 45 dias para 

internação provisória. Recorde-se dos artigos 108 e 183 ECA. Superado esse prazo sem o 

encerramento do processo, o adolescente deve ser posto em liberdade. 

 Atente-se ao seguinte julgado do STF: A existência de relatório a recomendar a extinção de 

medida socioeducativa não vincula o Órgão julgador, que pode decidir, de forma fundamentada, 

levando em conta outros dados do processo. (STF. 1ª Turma. RHC 179441, Rel. Min. Marco 

Aurélio, julgado em 12/05/2021). 

 No mais, acompanhe a jurisprudência em tese do STJ sobre a matéria: 
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 A medida socioeducativa de internação está autorizada nas hipóteses taxativamente previstas 

no art. 122 do ECA, sendo vedado ao julgador dar qualquer interpretação extensiva do 

dispositivo. 

 O cumprimento de medida socioeducativa de internação em estabelecimento prisional viola o 

art. 123 do ECA, ainda que em local separado dos maiores de idade condenados. 

 A gravidade do ato infracional equiparado ao crime de ameaça (art. 147 do CP) não se subsume 

à grave ameaça exigida para a aplicação da medida de internação (art. 122, I, do ECA). 

 É necessária a oitiva do menor infrator antes de decretar-se a regressão da medida 

socioeducativa. (Súmula n. 265/STJ) 

  O Estatuto da Criança e do Adolescente não estipulou um número mínimo de atos infracionais 

graves para justificar a internação com base na reiteração (art. 122, II, do ECA), não havendo que 

se falar, portanto, no número mínimo de três atos infracionais. 

  Os atos infracionais compreendidos na remissão não servem para caracterizar a reiteração nos 

moldes do art. 122, II, do ECA. 

 O prazo para interpor agravo contra decisão denegatória de recurso especial em matéria penal 

é de cinco dias (art. 28 da Lei n. 8.038/90), aplicando-se às hipóteses de apuração de ato 

infracional. 

DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS 

#DICA 01  

Um dos temas mais atualizados em provas de Defensoria envolve a População em Situação de Rua e  
Decreto 7.053/2009. Vale leitura. 

Destacamos alguns artigos importantes: 

 art. 1º[...]Parágrafo único.  Para fins deste Decreto, considera-se população em situação de rua o 

grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos 

familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular, e que 

utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, de 
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forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite 

temporário ou como moradia provisória. 

 art. 8º O padrão básico de qualidade, segurança e conforto da rede de acolhimento temporário 

deverá observar limite de capacidade,  regras de funcionamento e 

convivência,  acessibilidade,  salubridade e  distribuição geográfica das unidades de acolhimento 

nas áreas urbanas, respeitado o direito de  permanência da população em situação de rua, 

preferencialmente nas cidades ou nos centros urbanos. 

 Art. 11.  O Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para 

a População em Situação de Rua poderá convidar gestores, especialistas e representantes da 

população em situação de rua para participar de suas atividades. 

 Art. 7º  São objetivos da Política Nacional para a População em Situação de Rua: [...]XIV - 

disponibilizar programas de qualificação profissional para as pessoas em situação de rua, com o 

objetivo de propiciar o seu acesso ao mercado de trabalho. 

Importante destacar que a condução coercitiva de pessoas que estejam “vagando” pelas ruas da cidade 
(pessoas em situação de rua?) ofende o direito à igualdade e não discriminação (artigo 5º CF/88, 
Opinião Consultiva 18/03 da Corte Interamericana de Direitos Humanos, Declaração Universal dos 
Direitos Humanos) 

Ofensa ao artigo 26 do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (proibição da discriminação por 
situação econômica) 

Lembre-se que em 2021 o CNJ instituiu a Política Nacional de Atenção a Pessoas em Situação de Rua.  

De acordo com a resolução do CNJ, essas pessoas não terão o acesso barrada à sede dos órgãos de Justiça 
por impedimentos, como vestimentas e condições de higiene pessoal ou falta de identificação civil. O 
texto prevê ainda que os órgãos de assistência social poderão requisitar os documentos necessários à 
emissão de documentação civil básica aos Cartórios de Registro Civil de Pessoas Naturais, com acesso 
facilitado e gratuito à Central de Informações de Registro Civil de Pessoas Naturais (CRC). Vale leitura  
https://www.cnj.jus.br/cnj-institui-politica-nacional-de-atencao-a-pessoas-em-situacao-de-rua/ 

Importante ainda observar que em m termos conceituais, as pessoas em situação de rua podem ser 
definidas como o grupo populacional heterogêneo, detentor de características comuns – pobreza 
extrema, vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e inexistência de moradia regular – que se 
utiliza de logradouros públicos, áreas degradadas, espaços urbanos vazios ou unidades de acolhimento 
institucional como local temporário ou permanente para sua moradia e sobrevivência. Trata-se 
do conceito normativo definido pelo artigo 1º, parágrafo único da Política Nacional para a População em 
Situação de Rua (Decreto 7.053/2009). 

A heterogeneidade da população de rua se verifica em razão da diversidade existente no seio deste grupo 
vulnerável.  



 

 

 

 

 

69 
82 

A Corte Interamericana reconhece que: “estar em situação de rua é estar vulnerável, indefeso e em uma 
situação de alto risco, vulnerabilidade, em meio a uma situação humilhante de miséria e em um estado 
de padecimento equivalente a uma morte espiritual” (Corte IDH, Caso Villagrán Morales e outros vs. 
Guatemala (Caso dos Meninos de Rua), Reparação e Custas. Julgado em 26 de maio de 2001, § 33.) 

Em sentido análogo, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ao realizar visita in loco no Brasil 
em 2018, destacou a pobreza como algo que “afeta diferentes populações que estão em situação de 
vulnerabilidade no Brasil, especialmente pessoas que não gozam de seu direito à moradia nos termos 
previstos pelos parâmetros internacionais de direitos humanos” CIDH, Observações preliminares da 
visita in loco da CIDH ao Brasil. 2018, p. 17.  

Importante cuidar em provas a expressão “morador de rua”. Trata-se de uma nomenclatura que deve 
ser tida como inapropriada à luz da Política Nacional das Pessoas em Situação de Rua é a expressão 
“morador de rua”; afinal, a expressão “em situação”, utilizada pelo Decreto 7.503/2009, indica  a 
natureza de algo que deve ser temporário, evitando uma espécie de qualificação do indivíduo, ao passo 
que “morador de” passa uma impressão de definitividade 

Assim, interessante  o conceito adotado pelo artigo 1º, §2º da recente Resolução nº 40/2020 do 
Conselho Nacional de Direitos Humanos, no qual: “Consideram-se crianças e adolescentes em situação de 
rua os sujeitos em desenvolvimento com direitos violados, que utilizam logradouros públicos e/ou áreas 
degradadas como espaço de moradia ou sobrevivência, de forma permanente e/ou intermitente, em 
situação de vulnerabilidade e/ou risco pessoal e social pelo rompimento ou fragilidade do cuidado e dos 
vínculos familiares e comunitários, prioritariamente em situação de pobreza e/ou pobreza extrema, com 
dificuldade de acesso e/ou permanência nas políticas públicas, sendo caracterizados por sua 
heterogeneidade, como gênero, orientação sexual, identidade de gênero, diversidade étnico-racial, 
religiosa, geracional, territorial, de nacionalidade, de posição política, deficiência, entre outros”. 

Cuidado com essa temática!! Tem sido cobrado com frequência.  uma questão interessante envolve o 
direito à felicidade: 

O princípio constitucional da busca da felicidade, que decorre, por implicitude, do núcleo de que se 
irradia o postulado da dignidade da pessoa humana, assume papel de extremo relevo no processo de 
afirmação, gozo e expansão dos direitos fundamentais, qualificando-se, em função de sua própria 
teleologia, como fator de neutralização de práticas ou de omissões lesivas cuja ocorrência possa 
comprometer, afetar ou, até mesmo, esterilizar direitos e franquias individuais. Assiste, por isso mesmo, 
a todos, sem qualquer exclusão, o direito à busca da felicidade, verdadeiro postulado constitucional 
implícito, que se qualifica como expressão de uma ideia-força que deriva do princípio da essencial 
dignidade da pessoa humana”. STF, RE 477.554 AgR, Relator: Ministro Celso de Mello, julgado em 
16/8/2011, DJe 25/08/2011 

Vale leitura: https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/direito-dos-grupos-vulneraveis/notas-
iniciais-sobre-o-direito-das-pessoas-em-situacao-de-rua-19082021#_ftn18 

#DICA 02  

Outro tema que está em evidência refere-se ao direito à moradia. Vale destacar que o direito à moradia 
é direito social expressamente previsto no artigo 6º da CF/88. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=626719
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Em verdade, tutela-se a posse como direito especial, pela própria relevância do direito de possuir, em 
atenção à superior previsão constitucional do direito social primário à moradia (art. 6º da CF – EC 
nº 26/01), e o acesso aos bens vitais mínimos hábeis a conceder dignidade à pessoa humana (art. 1º, 
III, da CF). A oponibilidade erga omnes da posse não deriva da condição de direito real patrimonial, mas 
do atributo extrapatrimonial da proteção da moradia como local de resguardo da privacidade e 
desenvolvimento da personalidade do ser humano e da entidade familiar.” (FARIAS, Cristiano 
Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direitos Reais. 6. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, P.37) 

Vale leitura de alguns julgados, tais como os que reconhecem que as terras ocupadas pelos indígenas 
não são terras devolutas. 

As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são bens da União (art. 20, XI, da CF/88) e, portanto, 
não podem ser consideradas como terras devolutas de domínio do Estado-membro.STF. Plenário. ACO 
362/MT e ACO 366/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, julgados em 16/8/2017 (Info 873). 

As terras ocupadas, em passado remoto, por aldeamentos indígenas não são bens da União (STF AI-AgR 
307401/SP). 

Além disso, conforme a Súmula 650-STF: Os incisos I e XI do art. 20 da Constituição Federal não 
alcançam terras de aldeamentos extintos, ainda que ocupadas por indígenas em passado remoto. 

Em relação ao direito à moradia, importante se recordar que É ADMISSÍVEL Regularização fundiária 
urbana nas áreas de preservação permanente (APP) 

O art. 11 da Lei n.º 13.465/2017 e os arts. 64 e 65 do Código Florestal, é possível a regularização 
fundiária de núcleos urbanos informais em áreas de preservação permanente, áreas de conservação de 
uso sustentável ou de proteção de mananciais, definidas pela União, Estados ou Municípios. 

Em relação a esse tema, importante destacar as funções sociais da cidade e da propriedade urbana. Além 
disso, o estudo do direito à moradia digna como direito fundamental. 

#DICA 03  

As dicas finais concentram-se na internação compulsória e na Lei Antimanicomial (Lei 10.216/2001) 
que celebra 20 anos em 2021. 

Nesse passo importante destacar que a internação psiquiátrica não é regra do serviço de saúde mental 

Além disso, vale leitura do seguinte artigo: 

 Art. 4º Lei 10.216/2001- “ A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada 

quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes”. 

 § 1º  O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu 

meio. 
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  2º O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer assistência 

integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência 

social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros. 

 § 3º É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com 

características asilares, ou seja, aquelas desprovidas dos recursos mencionados no § 2o e que 

não assegurem aos pacientes os direitos enumerados no parágrafo único do art. 2o. 

 Art. 5º  O paciente há longo tempo hospitalizado ou para o qual se caracterize situação de grave 

dependência institucional, decorrente de seu quadro clínico ou de ausência de suporte social, 

será objeto de política específica de alta planejada e reabilitação psicossocial assistida, sob 

responsabilidade da autoridade sanitária competente e supervisão de instância a ser definida 

pelo Poder Executivo, assegurada a continuidade do tratamento, quando necessário. 

 Art. 8º  A internação voluntária ou involuntária somente será autorizada por médico 

devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o 

estabelecimento 

Importante ainda saber diferenciar os tipos de internação: 

 1) VOLUNTÁRIA 

 É a que se dá com o consentimento do usuário. Ela é recomendada quando o tratamento intensivo 

é imprescindível e, nesse caso, a pessoa aceita ser conduzida ao hospital geral por um período de 

curta duração. A decisão é tomada de acordo com a vontade do paciente e com indicação médica. 

 2) INVOLUNTÁRIA 

 É a que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro — geralmente a família do 

dependente ou mesmo alguma instituição. Ela é mais frequente em caso de surto ou 

agressividade exagerada, quando o paciente precisa ser contido. É necessária a indicação médica 

para que seja cumprida. 

3) COMPULSÓRIA 

 É feita apenas em casos extremos e não precisa de autorização da família nem do paciente.  

 É determinada após avaliação do dependente químico por profissionais de saúde, com pedido 

formal elaborado pelo médico. 

  É preciso parecer do Ministério Público e autorização da Justiça. 
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  Só é solicitada quando o paciente, extremamente debilitado, já não tem mais domínio sobre sua 

condição psicológica e física. 

  Art. 9º  A internação compulsória é determinada, de acordo com a legislação vigente, pelo juiz 

competente, que levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à 

salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários. 

Importante ainda destacar que nos atendimentos em saúde mental, de qualquer natureza, a pessoa e 
seus familiares ou responsáveis serão formalmente cientificados dos direitos enumerados no 
parágrafo único deste artigo. 

Parágrafo único. São direitos da pessoa portadora de transtorno mental: 

I - ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades; 

II - ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, 

visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade; 

III - ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração; 

IV - ter garantia de sigilo nas informações prestadas; 

V - ter direito à presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer a necessidade ou não de 

sua hospitalização involuntária; 

VI - ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis; 

VII - receber o maior número de informações a respeito de sua doença e de seu tratamento; 

VIII - ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis; 

IX - ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde mental. 

Importante associar o julgado da Corte Interamericana: Caso Damião Ximenes Lopes vs. Brasil. 

O caso Ximenes Lopes foi de grande importância para o Brasil, pois fixou-se a necessidade de zelar pela 
investigação criminal eficaz e isenta, além de incumbir o Estado brasileiro da capacitação de profissionais 
que atendam pessoas com transtorno mental.  

Principais pontos da sentença: 

1.Reconhecimento da responsabilidade do Estado brasileiro por ato de particular sob a supervisão e 
fiscalização do poder público. A corte, além de atestar que o Brasil foi responsável pela violação dos direitos 
à vida e à integridade física de Damião, enfatizou que os atos imputados aos funcionários da Casa de 
Repouso de Guararapes eram de inegável responsabilidade do Estado brasileiro, uma vez que aquele ente 
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estava sendo pago e supervisionado, então, pelas verbas públicas do Sistema Único de Saúde. Assim, o 
Estado é livre para delegar a execução dos serviços de saúde pública, mas tal delegação aos entes privados 
não elide sua responsabilidade primária sobre eventuais abusos ou negligências. 

2.As pessoas com deficiência, por sua extrema vulnerabilidade, exigem do Estado maior zelo e prestações 
positivas de promoção de seus direitos. Esta sentença, além de ser a primeira de mérito contra o Brasil, é 
também a primeira na qual a corte analisou violações de direitos humanos de pessoa com doença mental. 
Por isso, a corte considerou que os deveres genéricos dos Estados de respeito e garantia dos direitos 
previstos no Pacto de San José (ver artigos 1º e 2º) concretizam, no caso das pessoas com deficiência, os 
deveres de cuidar, regular e fiscalizar. Logo, a corte determinou que não basta que os Estados se abstenham 
de violar os direitos, mas que é essencial que implementem "medidas positivas", que devem ser adotadas 
em função das necessidades particulares de proteção do indivíduo. 

#DICA 04 

Sempre orientei meus alunos a estudarem a Lei 8080/90. Agora, pós COVID, torna-se leitura obrigatória. 
Deste modo, importante o direito à saúde. Vejamos. 

 Art. 6º da CF/88 São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 

moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade 

e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (Redação da EC 

90/2015) 

A saúde consta na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, no artigo XXV, que define que 
todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe e a sua família, saúde e bem-
estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais 
indispensáveis. 

 Vale o estudo da Lei n. 8.080/1990 que estabelece o Sistema Único de Saúde (SUS) e que, em seu 

artigo 2º, prescreve: “A saúde  é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”. 

 Lembre-se ainda que a integralidade do direito à saúde é razão de ser do SUS, e a Lei n. 8.080/1990,  

que o regulamentou, também disciplinou o atendimento com base nas duas vertentes  da 

universalidade, estabelecendo, como princípios das ações e serviços de saúde,  tanto a 

universalidade subjetiva, em seu artigo 7º, inciso I, quanto a universalidade  objetiva, 

denominada integralidade de assistência no artigo 7º, inciso II. 

 Trata-se de direito subjetivo (STJ, ROMS 11.183/PR; STF, AgR-RE 271.286-8/RS e STA 175/CE), de 

aplicação imediata (art. 5º, §1º, CF). 

 Não são  meras normas programáticas. 
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Vamos destacar alguns temas importantes. 

 A atuação dos planos de saúde é regulada pela Lei 9.656/1998, sem prejuízo da incidência do 

Código de Defesa do Consumidor.  

 Sobre a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, após 

reiteradas decisões, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA editou a sua súmula nº 469: “Aplica-se o 

Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.”. 

 É admissível a inversão do ônus da prova, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do CDC. 

 Art 15 *§ 3º  É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores 

diferenciados em razão da idade 

 *STJ - orientação firme sentido que é abusiva a cláusula contratual que prevê reajuste da 

mensalidade de plano de saúde com base exclusivamente de faixa etária.  

 Lembre-se é irrelevante contrato ter sido antes do estatuto do idoso. 

Vamos a leitura de alguns julgados: 

O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na 
mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) 
sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não 
sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base 
atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. 
STJ. 2ª Seção. REsp 1568244/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/12/2016 
(recurso repetitivo).STJ. 4ª Turma. AgInt no AREsp 1191139/RS, Rel. Min. Luis Felipe 
Salomão, julgado em 27/02/2018. 

“(...)6. A norma do art. 15, § 3º, da Lei nº 10.741/2003, que veda "a discriminação do idoso nos 
planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade", apenas inibe o 
reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele 
sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo 
contrato”(REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, 
julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016 

Em regra, é válida a cláusula prevista em contrato de seguro-saúde que autoriza o aumento das 
mensalidades do seguro quando o usuário completar 60 anos de idade. Exceções. Essa cláusula será 
abusiva quando:a) não respeitar os limites e requisitos estabelecidos na Lei 9.656/98; oub) aplicar 
índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o segurado.STJ. 4ª Turma. 
REsp 1381606-DF, Rel. originária Min. Nancy Andrighi, Rel. para acórdão Min. João Otávio de Noronha, 
julgado em 7/10/20 14 (Info 551). 

Importante também se recordar de alguns julgados: 
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A demora para a autorização da cirurgia indicada como urgente pela equipe médica do 
hospital próprio ou credenciado, sem justificativa plausível, caracteriza defeito na prestação 
do serviço da operadora do plano de saúde, resultando na sua responsabilização. 
A operadora de plano de saúde tem responsabilidade solidária por defeito na 
prestação de serviço médico, quando o presta por meio de hospital próprio e médicos 
contratados, ou por meio de médicos e hospitais credenciados. 
STJ. 4ª Turma. AgInt no AREsp 1414776-SP, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 11/02/2020 
(Info 666) 

A Defensoria Pública tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa de interesses 
individuais homogêneos de consumidores idosos que tiveram plano de saúde reajustado 
em razão da mudança de faixa etária, ainda que os titulares não sejam carentes de recursos 
econômicos.A atuação primordial da Defensoria Pública, sem dúvida, é a assistência jurídica 
e a defesa dos necessitados econômicos. Entretanto, também exerce suas atividades em 
auxílio a necessitados jurídicos, não necessariamente carentes de recursos econômicos. 
A expressão "necessitados" prevista no art. 134, caput, da CF/88, que qualifica e orienta a 
atuação da Defensoria Pública, deve ser entendida, no campo da Ação Civil Pública, em 
sentido amplo. Assim, a Defensoria pode atuar tanto em favor dos carentes de recursos 
financeiros como também em prol do necessitado organizacional (que são os 
"hipervulneráveis").STJ. Corte Especial. EREsp 1192577-RS, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado 
em 21/10/2015 (Info 573) 

Decisão extremamente recente!! Atenção: 

A tabela da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) deve servir de parâmetro para o 
pagamento dos serviços de saúde prestados por hospital particular, em cumprimento de 
ordem judicial, em favor de paciente do SUS.Tese fixada pelo STF:“O ressarcimento de 
serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único 
de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é 
adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a 
beneficiários de planos de saúde”.STF. Plenário. RE 666094/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, 
julgado em 30/09/2021 (Repercussão Geral – Tema 1033) (Info 1032). 

Lembre-se ainda que em regra, os planos de saúde não são obrigados a fornecer medicamentos para 
tratamento domiciliar. EXCEÇÕES: Os planos de saúde são obrigados a fornecer:a) os antineoplásicos 
orais (e correlacionados);b) a medicação assistida (home care); e c) outros fármacos incluídos pela ANS 
(Agência Nacional de Saúde Suplementar) no rol de fornecimento obrigatório.STJ. 3ª Turma. REsp 
1692938/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 27/04/2021 (Info 694). 

 Atenção a Súmula nº 608 do STJ. A compreensão da lógica atuarial dos reajustes exige profundo 

conhecimento técnico e especializado, esperando-se das operadoras que, mesmo antes do 

ajuizamento de eventuais ações, já disponham dos estudos indispensáveis para comprovar o seu 

direito. 
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Por fim, interessante a leitura do seguinte recurso especial que autorizou a importação de Cannabidiol 
para fins medicinais: 

 Cumpre ressaltar o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da liberação 

da importação de medicamentos à base da Cannabis sativa com fins terapêuticos. O recurso 

especial nº 1.658.928 - SP (2017/0052464-2) trata do caso de importação de sementes da planta 

que indicavam se tratar de uso próprio. Como ferramenta argumentativa, a relatora Ministra 

Maria Thereza de Assis Moura retoma a interpretação da Lei de Drogas afirmando: No caso em 

tela, em que o recorrido importou somente 10 frutos aquênios da planta Cannabis sativa Linneu, 

tal situação indica que a eventual produção de drogas se possível seria destinada ao consumo 

próprio.Vale lembrar, em remate, que a par das discussões acerca da descriminalização das drogas, 

notadamente a maconha, estando a matéria pendente de exame pelo Supremo Tribunal Federal no 

julgamento do RE nº 635.659/SP, e da recente publicação da Portaria RDC/ANVISA nº 66/2016, 

que permite a importação de produtos que contenham Canabidiol e Tetrahidrocannabinol (THC) 

para tratamento de saúde, é de se ver que, especificamente acerca do tema posto em deslinde, em 

decisão proferida em 19 de outubro de 2016, o próprio Conselho Institucional do Ministério Público 

Federal fixou entendimento no sentido de que a importação de pequenas quantidades de 

sementes de maconha não é considerado crime, orientando seus membros, no exercício da 

atribuição de coordenação, quanto ao oferecimento de denúncia nesses casos.E, na hipótese em 

exame, verifica-se que o recorrente importou 14 frutos aquênios da planta Cannabis sativa Linneu, 

quantidade que evidencia que a futura produção de drogas, caso conseguisse fazer germinar 

alguma das sementes, seria destinada ao consumo próprio, sendo atípica a conduta imputada 

por falta de expressa previsão legal.  

 O Superior Tribunal de Justiça decidiu pela permissão de importação direta de canabidiol, 
confirmando decisão da Justiça Federal em sede do Recurso Especial 1.657.075/PE 

DIREITO ADMINISTRATIVO   

#DICA 01 - ANULAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

Formas de extinção dos atos administrativos (retirada do ato) 

 Caducidade: norma jurídica posterior torna inadmissível (ilegal) o previsto em ato 

administrativo anteriormente editado; 
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 Contraposição ou derrubada: edição de ato posterior incompatível com o anterior; 

 Cassação: particular descumpre as condições fixadas pela Administração Pública; 

 Revogação: Ato deixa de ser conveniente ou oportuno; 

 Anulação: retirada do ato administrativo em razão de vício de legalidade 

A anulação do ato administrativo é forma de exercício da autotutela administrativa prevista nas 
tradicionais súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal e já tradicionalmente positivado no art. 
53 da Lei 9.784/99 no âmbito federal. 

No âmbito do estado do Pará, existe a lei nº 8.972/2020, que regulamenta o processo administrativo e, 
além da previsão do dever de anulação diante de ilegalidade, traz, no seu art. 67, o prazo de 5 (cinco) 
anos para a anulação, nos seguintes termos: 

“Art. 67. É de cinco anos o prazo para a Administração anular os atos administrativos de que 
decorram efeitos favoráveis para os destinatários, contados da data em que foram 
praticados”. 

Ponto relevante que a jurisprudência do STF analisou foi a possibilidade de o estado-membro 
estabelecer prazo de 10 (dez) anos para a anulação do ato administrativo, diferentemente do que é 
estabelecido no âmbito federal. 

Assim decidiu o Supremo: 

“É inconstitucional lei estadual que estabeleça prazo decadencial de 10 (dez) anos para 
anulação de atos administrativos reputados inválidos pela Administração Pública estadual. 

ADI 6019/SP, relator Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Roberto Barroso, 
julgamento virtual finalizado em 12.4.2021”. 

O Estado do São Paulo previu o prazo de 10 (dez) anos, mas o Supremo entendeu ser inconstitucional. 
Ressalte-se que o estado-membro tem competência para tratar da matéria – processo administrativo -, 
entretanto, o STF entendeu que o prazo mais longo violaria o princípio da isonomia, eis que os demais 
entes federados trazem um prazo de 5 (cinco) anos para regular essa relação entre Estado e 
administrado, de modo que não há fator de discriminação razoável que justificasse o tratamento 
diferenciado. 

#DICA 02 - REMARCAÇÃO DE PROVA DE CONCURSO PÚBLICO E 

ESCUSA DE CONSCIÊNCIA 

É possível a remarcação de teste físico de concurso público com fundamento na escusa de consciência? 
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A escusa de consciência está prevista no art. 5º, VIII, da Constituição Federal, pelo qual: 

“VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção 
filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e 
recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei”. 

Com base no dispositivo acima indicado, imagine que um determinado indivíduo guarde o dia de sábado, 
tendo em vista que tal dia é reservado para sua prática religiosa, não sendo permitido, por sua convicção 
religiosa, realizar a prova do concurso público que ele presta naquele dia. Ele poderá requerer a 
remarcação do dia da prova em respeito a suas convicções? 

Assim o Supremo Tribunal Federal decidiu o tema: 

“Nos termos do art. 5º, VIII, da CF, é possível a realização de etapas de concurso público em 
datas e horários distintos dos previstos em edital por candidato que invoca a escusa de 
consciência por motivo de crença religiosa, desde que presente a razoabilidade da alteração, 
a preservação da igualdade entre todos os candidatos e que não acarrete ônus 
desproporcional à Administração pública, que deverá decidir de maneira fundamentada." 

(RE 611874, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal 
Pleno, julgado em 26/11/2020) 

#DICA 03 - POSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO 

PÚBLICO 

A prestação do serviço público deve obedecer a alguns princípios listados na lei nº 8.987/95, tais como 
a universalidade, a atualidade, a modicidade de tarifas e a continuidade do serviço público. A 
continuidade 

A continuidade do serviço público é o princípio de maior relevância para nosso estudo, de modo que os 
serviços públicos essenciais não podem sofrer solução de continuidade, ou seja, não podem ser 
interrompidos.  

O art. 6º, §3º, da Lei 8.987/95, por sua vez, traz hipóteses em que é possível a interrupção na prestação 
do serviço sem que se considere haver uma violação ao aludido princípio: 

Art. 6º § 3o Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em 
situação de emergência ou após prévio aviso, quando: 

I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e, 

II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade. 

É necessário, entretanto, ir além. Isso porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem 
entendimentos relevantes acerca do tema. Assim, não é em todo caso de inadimplemento que será 
possível a interrupção do serviço público. Também não será possível o corte tão logo se identifique 



 

 

 

 

 

79 
82 

alguma situação de ordem técnica. Nesse contexto, o STJ editou o Jurisprudência em Teses nº 13. 
Seguem abaixo os enunciados mais relevantes: 

Jurisprudência em Teses nº 13: Corte nos serviços públicos essenciais 

3) É ilegítimo o corte no fornecimento de energia elétrica quando puder afetar o direito à 
saúde e à integridade física do usuário.  

4) É legítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando inadimplente 
pessoa jurídica de direito público, desde que precedido de notificação e a interrupção não 
atinja as unidades prestadoras de serviços indispensáveis à população. 

6) É ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando a 
inadimplência do usuário decorrer de débitos pretéritos, uma vez que a interrupção 
pressupõe o inadimplemento de conta regular, relativa ao mês do consumo.  

7) É ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais por débitos de usuário 
anterior, em razão da natureza pessoal da dívida.  

9) É ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando o débito 
decorrer de irregularidade no hidrômetro ou no medidor de energia elétrica, apurada 
unilateralmente pela concessionária. 

#DICA 04 - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR CRIME 

PRATICADO NA FUGA DO PRESO 

Imagine que um indivíduo encarcerado consegue evadir-se do presídio em que está cumprindo sua 
pena. Após sua fuga, o indivíduo permanece por longo tempo escondido para não ser encontrado. 
Sentindo-se mais seguro quanto ao risco de ser novamente capturado o indivíduo acaba se unindo com 
alguns conhecidos e volta a praticar delitos, incorrendo em diversos delitos de roubo. 

As vítimas de tais crimes sentem-se revoltados e imputam ao Estado a responsabilidade pelo dano que 
experimentaram, pois, se o Estado não tivesse sido omisso e “permitido” a fuga daquele indivíduo, os 
novos crimes não teriam acontecido. Nesses casos, cabe ao Estado o dever de indenizar as vítimas? 

O Supremo Tribunal Federal analisou o presente caso, firmando entendimento em sede de repercussão 
geral (Tema 362): 

“Nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, não se caracteriza a responsabilidade 
civil objetiva do Estado por danos decorrentes de crime praticado por pessoa foragida do 
sistema prisional, quando não demonstrado o nexo causal direto entre o momento da fuga e 
a conduta praticada”. 

RE 608.880, TEMA 362 
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Desse modo, se houver outros elementos que contribuem para a prática do delito, tal como o decurso 
do tempo ou o concurso com outros agentes, não é possível atribuir de forma direta e imediata o 
resultado danoso (crime) a conduta do Estado (omissão quanto à fuga). 

#DICA 05 - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR DANO 

DECORRENTE DA VENDA ILEGAL DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS 

 O caso concreto envolve situação em que Antônio (nome fictício) vai até o setor responsável na sua 
cidade e questiona quais são os requisitos para que seja possível a venda de fogos artifícios. Antônio 
recebe todas as informações necessárias e retorna a sua casa. 

 Posteriormente, Antônio decide iniciar a venda dos fogos de artifício em sua casa independentemente 
da autorização estatal, ignorando todos os requisitos necessários apresentados pelo Estado. 

 A venda irregular, entretanto, acaba gerando uma explosão causadora de danos tanto na residência 
do próprio Antônio quanto na casa de seus vizinhos. 

 Diante do quadro narrado, os dados verificados pela venda irregular dos fogos de artifício podem 
ensejar a responsabilidade do Estado pela reparação? Assim decidiu o Supremo Tribunal Federal: 

“Para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes do 
comércio de fogos de artifício, é necessário que exista a violação de um dever jurídico 
específico de agir, que ocorrerá quando for concedida a licença para funcionamento sem as 
cautelas legais ou quando for de conhecimento do poder público eventuais irregularidades 
praticadas pelo particular”. 

STF. Plenário. RE 136861/SP, rel. orig. Min. Edson Fachin, red. p/ o ac. Min. Alexandre de 
Moraes, julgado em 11/3/2020 (RG –Tema 366) 

 No caso, entendeu-se que não há sequer conduta exigível do Estado que fez tudo que lhe cabia ao 
apontar os requisitos necessários para a autorização, configurando-se, nesse caso, uma culpa exclusiva 
do próprio Antônio, que decidiu realizar a venda dos fogos de artifício por sua própria vontade, sem 
qualquer conduta irregular imputável ao Estado. 

DIREITO AMBIENTAL, AGRÁRIO E URBANÍSTICO  

#DICA 01 - IMPRESCRITIBILIDADE DA REPARAÇÃO AO MEIO 

AMBIENTE 

STF - Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 999. CONSTITUCIONAL. 
DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. 1. Debate-se nestes autos se deve prevalecer 
o princípio da segurança jurídica, que beneficia o autor do dano ambiental diante da inércia do Poder 
Público; ou se devem prevalecer os princípios constitucionais de proteção, preservação e reparação do 
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meio ambiente, que beneficiam toda a coletividade. 2. Em nosso ordenamento jurídico, a regra é a 
prescrição da pretensão reparatória. A imprescritibilidade, por sua vez, é exceção. Depende, portanto, 
de fatores externos, que o ordenamento jurídico reputa inderrogáveis pelo tempo. 3. Embora a 
Constituição e as leis ordinárias não disponham acerca do prazo prescricional para a reparação de danos 
civis ambientais, sendo regra a estipulação de prazo para pretensão ressarcitória, a tutela constitucional 
a determinados valores impõe o reconhecimento de pretensões imprescritíveis. 4. O meio ambiente 
deve ser considerado patrimônio comum de toda humanidade, para a garantia de sua integral proteção, 
especialmente em relação às gerações futuras. Todas as condutas do Poder Público estatal devem ser 
direcionadas no sentido de integral proteção legislativa interna e de adesão aos pactos e tratados 
internacionais protetivos desse direito humano fundamental de 3ª geração, para evitar prejuízo da 
coletividade em face de uma afetação de certo bem (recurso natural) a uma finalidade individual. 5. A 
reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o 
reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à recomposição dos danos ambientais. 6. Extinção 
do processo, com julgamento de mérito, em relação ao Espólio de Orleir Messias Cameli e a Marmud 
Cameli Ltda, com base no art. 487, III, b do Código de Processo Civil de 2015, ficando prejudicado o 
Recurso Extraordinário. Afirmação de tese segundo a qual É imprescritível a pretensão de reparação 
civil de dano ambiental. RE 654833. Julgamento: 20/04/2020 Publicação: 24/06/2020. Min. Alexandre 
de Moraes.  

#DICA 02 - LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO  

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AGRAVO INTERNO NO 
RECURSO ESPECIAL.  AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA 
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 
1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n.  3/STJ:  "Aos recursos 
interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 
2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 
2.  A jurisprudência desta Corte entende que, nas ações civis públicas, em   relação   aos   danos   
ambientais, não existe a obrigatoriedade   de litisconsórcio passivo necessário entre os eventuais    
corresponsáveis, sendo, em   regra, hipótese   de litisconsórcio facultativo. Precedentes. 3. Agravo 
interno não provido. AgInt no REsp 1860338 / AM. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES 

#DICA 03 - RESTAURAÇÃO AMBIENTAL 

STJ: [...] VII. Consoante entendimento do STJ, "a restauração in natura nem sempre é suficiente para 
reverter ou recompor integralmente, no terreno da responsabilidade civil, o dano ambiental causado, 
daí não exaurir o universo dos deveres associados aos princípios do poluidor-pagador e da reparação 
in integrum. A reparação ambiental deve ser feita da forma mais completa possível, de modo que a 
condenação a recuperar a área lesionada não exclui o dever de indenizar, sobretudo pelo dano que 
permanece entre a sua ocorrência e o pleno restabelecimento do meio ambiente afetado (= dano 
interino ou intermediário), bem como pelo dano moral coletivo e pelo dano residual (= degradação 
ambiental que subsiste, não obstante todos os esforços de restauração)" (STJ, REsp 1.180.078/MG, Rel. 
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/02/2012). Em igual sentido: STJ, AgInt no 
REsp 1.196.027/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 27/03/2017; REsp 
1.255.127/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/09/2016. (AgInt no 

https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur427220/false
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REsp 1532643/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, 
DJe 23/10/2017) 

#DICA 04 - USUCAPIÃO E ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. ART. 12 
DA LEI Nº 10.257/2001. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA E DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 
PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. 
1. O art. 12, §2º, da Lei nº 10.257/2001 - que assegura aos autores da ação de usucapião especial urbana 
os benefícios da justiça e da assistência judiciária, incluindo-se aí as despesas perante o cartório de 
registro imobiliário - deve ser interpretado em conjunto e harmonia com as disposições da Lei nº 
1.060/1950 e, a partir de 18 de março de 2016, do Código de Processo Civil de 20015. 

2. A Lei nº 10.257/2001 concede ao autor da ação de usucapião especial urbana espécie de presunção 
relativa de hipossuficiência que, por isso, é ilidida a partir da comprovação inequívoca de que o autor 
não pode ser considerado "necessitado" nos termos do § 2º da Lei nº 1.060/1950. 
3. No caso, o próprio autor reconheceu, em sua petição inicial, não preencher os requisitos da Lei nº 
1.060/1950 para fins de obtenção dos benefícios da justiça gratuita, o que afasta qualquer possibilidade 
de concessão destes, sendo irrelevante para tanto que tenham sido requeridos com esteio no § 2º do 
art. 12 do Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001). 4. Recurso especial não provido. (REsp 1517822/SP, 
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 
24/02/2017)  

#DICA 05 - RESPONSABILIDADE POR LOTEAMENTO IRREGULAR 

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO SUBMETIDO AO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 
3/STJ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. OBRIGAÇÃO DE DEMOLIR CONSTRUÇÕES EM 
FAIXA NON AEDIFICANDI E DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO 
MUNICÍPIO. EXECUÇÃO SUBSIDIÁRIA. 1. O presente recurso decorre de ação civil pública proposta pelo 
Ministério Público do Estado de São Paulo em face de particulares e do Município de Bragança Paulista 
em razão de loteamento irregular. 2. O recurso especial do MP/SP foi conhecido em parte e provido para 
reconhecer a responsabilidade objetiva e solidária do município na demolição de construções 
erigidas em faixa non aedificandi, bem assim na recuperação ambiental da área - daí o agravo interno 
do município, defendendo a sua execução na forma subsidiária. 3. Conforme reconhece o próprio 
agravado (MP/SP), admitir a natureza solidária da responsabilidade do Município quanto à 
implementação da infraestrutura necessária à regularização do loteamento não afasta a subsidiariedade 
da execução, entendimento que se coaduna com a jurisprudência desta Corte. 4. Agravo interno provido. 
(AgInt no AREsp 1136393/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado 
em 17/05/2018, DJe 24/05/2018) 
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